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سكاكا!نثه!ديةنقوش

القدير(69الطوير9"فريحة)قالح

السعوديةالعربيةالمملكة

الرييبعبرالرحمنبنسليماز

والمتاحفالآثارقسمأستاذ

سعودالملكجامعة-الآدابكلية

الوطنيةفهدالملكمكتبة

م2002ص/1422الرياض
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اهـ422،الوطنيةفهدالملكمكتبة5

/لنشوأثظءفهد/لوطفية/ل!كًمكتبةفهرسة

عبدالرحمنبنسلليان،الذييب

.الرياض.-القديروالطويروفر!حةقاعسكاكامنثموديةنقوش

42،ص802

!!-1-111!-ردمك IVV

*992-9131ردمد

العنوانأ-آنار-(المعود!ة)سكاكا2-الشوديةالنقوشا-

9145046/22)26يويد

506،/22:الإيداعرقم

699.-.-.ا6-ل!:ردصك

%lr:ردمد -A x11r

اختزانهاو،الكتال!مذاأجزاءمنجؤأيطبعسحكير،محفوظةالالبعجمعحقو!

كانتمواءوصطةياكةاومينةأكةعلىنعهاو،واشرجاعهاالمعلوماتلاختزاننظامايفي

حالاتفيإلاكهرهااو،تسجيأو،اصتنماطأأو،ميعانيكمةاوسننطةثرانطأوإلكقرون!ة

الممدو.ذكروجولامعالمرالةكنرفىالمحدودةاخهاص

صاب

الرياض

هاتف

فاكص

:7572

ال!عوديةالعربيةالمملكة11472:

:4624888

:4645341
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:الكتابيديبين

ثلاثةفيوجدت()ثموديةشماليةعربيةلنقوشعلميةدراسةالإصدارهذا

علىاشتملوقد.السعوديةالعربيةبالمملكةسكاكامدينةمنالجنوبإلىمواقع

هذهلدراسةثانيهماخُصصحينفي،الدراسةلهذهتمهيدهوأولهما،فصلين

الثلاثة.المواقعهذهفيعليهاعُثرالتيالثموديةالنقوش

الفوتوغرافيةالصورمعالمدروسةللنقوشرسوماتالكتابهذاتضمنوقد

هذهفيوردتالتيوالمفرداتالأعلاملأسماءفهرسإلحاقتمكما.نصلكل

قائمةإدراجإلىإضافةً،المتبعةالعلميةالمنهجيةحسبالنصوصمنالمجموعة

فييفوتنيولا.مباشرةعليهابالاطلاعالظروفليسمحتالتيوالمصادربالمراجع

البارالجوفابنالوفيالصديقالفاضلللأخشكريجزيلأقدمأنالعجالةهذه

الصوربوضعتفضلهماعلىالغيورالمواطنوإلى،المعيقلإبراهيمبنخليل

ونشرها.دراستهاعلىليوموافقتهماتصرفيتحتالنقوشلهذهالفوتوغرافية

أمينالصوشعسليمانبنعليالأخلسعادةوالتقديرالشكرخالصأقدمكما

العلوممجالفيوالدارسينللباحثينالمتواصلدعمهعلىالوطنيةفهدالملكمكتبة

ولا،والتقديرالشكرجزيلالشامخالصرحهذاعلىوللقائمينفله،الإنسانية

الدكتورالصديقينإلىوالامتنانالشكرخالصأقدمأنالعجالةهذهفييفوتني

الآثاربقسمالقديمةالعربيةللكتاباتالمشاركالأستاذالسعيد،فايزبنسعيد

العربيةاللغةبقسمالعبريةالكتاباتأستاذالهواريمحمدوالدكتور،والمتاحف

،.المتواضعالعمللهذاوملاحظاتهماءتهماقراعلىسعودالملكبجامعة

وأن،حسناتناميزانفيالمتواضعالعملهذايجعلأنتعالىأسأله،أخيرلم

إنه،الثموديةالعربيةالقبائلعنالمريدمعرفةفيالراغبللقارئمفيد!يجعله

.ءالدعامجيبسميع

الدييبعبدالرحمنبنسليمان
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لإختصاراقا

.CorpusInscriptionum Semitiarum

.Jaussen,,.A Savignac;,.A Mission Archeologique en Arabie

,Repertoir'd Epigraphie Semitique

سطر.

نقش.

هامش.

:CIS

3:J

حول:3
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الأولالفصل

القمهب
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اشههيد:

التيالقديمةالعربيةالكتاباتمنضخمةثروةعلىالجوفمنطقةتحتوي

المواقع،هذهضمنومن،المنطقةفيالتاريخيةالمواقعمنكبيرعددفيتنتشر

بنخليلالدكتورالأختمكنحيث،سكاكامدينةجنوبتقعالتي،الثلاثةالمواقع

معظمهامبكرلمعريئانقشًاوخمسينمئةمنأكثرعنالكشفمن،المعيقلإبراهيم

النبطي.بالقلممكتوبمنهاوالقليل،الثموديبالقلمكُتبتالتيالنصوصمن

أريعةفريحةقاعموقعفيعليهاعُثرالنَي،المدروسةالنصوصعددبلغوقد

التيالنصوصعددكانبينما(.rا-4النقوش)انظرثمودئانقشًاوثلاثين

35-النقوش)انظرثموديًانصًاوثلاثينأربعةأيفئااالطويرموقعمنءتجا

واحدأبلغتفقدالقدير،موقعفيعليهاالعثورتمالتيالنصوصأما.68(

المئةالنصوصهذهدراسةوبعد.(9601-9النقوش)انظرثموديًانقشًاوأربعين

منتمكناأنناأهمهامنلعل،المضامينمنالعديداستخراجمنتمكنا،والتسعة

الثموديةالفترة:الأولى،فترتينإلىتعودالتي،النقوشهذهتارلختحديد

الثالثائقرنمنتصفالميلاد/قبلوالثانيالثالث)القرنانالمتوسطة

،316،18،91،21،27،35،،1،2:التاليةالنصوصوتمثلها(الميلادي

،9342،،3،44،45،46،47،05،،61،6263،،6449 ، 96 Ill.

(الميلاديالثالث/الميلادقبلالأول)القرنالمتأخرةالثموديةالفترة:الثانية

31،32،،2،03.،411،12،13،14،15،:التاليةالنصوصوتمثلها

،3334،،3873 72،71، 68،06، 95، 56،،55 54، 53،،51،LA،

،7،75،،76،77،08،81،8688،،0910 0 99، 79، AY , 1q،

يعودالتيالثموديةقارانصوصإلى-إضافةًالثموديةالنقوشوهذه.101

الذييب،)انظروالمتأخرةالمتوسطةالثموديتينالفترتينإلىأيضًامعظمها

الثموديةللقبائلالواضحالبشريالاستيطانيالاستمرارتبين3(-صهـ،4211

إلىالميلادقبلالثالثالقرنمنوذلك،والمتأخرةالمتوسطةالثموديتينالفترتينفي
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شهدتقدمنهاالجنوليةالمنطقةوبالذاتالجوفمنطقةأنوتؤكد،الميلاديالثالث

اهـ،421،الذييب)انظرسياسيًاواستقرارلماقتصاديًاازدهارلمالفترةهذهخلال

a)4-3حائلمنطقةتاركينفيهاالاستقرارإلىالثموديةالقبائلدفعمماص

المبكرةالثموديتينللفترتينالعائدةالثموديةالنصوصنصوصهاعلىتغلبحيث

.(-191صولص،ام999،الذييب)انظروالمتوسطة

التالي:النحوعلى،طرقعدةالمجموعةهذهنقوشكتابةفياستخدمتوقد

)انظراليسارإلىاليمينمنإماالمقروء،،()الأفقيالمستقيمالخططريقة:الأولى

اليمينإلىاليسارمنأو،(31،3234،،6،7،89،02،النقوش

16،17،03،04،05،52،45،55،95النقوش)انظر 10X،

،7172،86 SAN).

)انظراليسارإلىاليمينمنإماالمقروء،،()المائلالمنحنيالخططردقة:الثانية

)انظراليمينإلىاليسارمنأو.(0668،،4،11،51النقوش

8النقوش 0 ، 76 ، 75 ، 53 ، 1 ، Nr).

النقوش)انظرالأسفلإلىالأعلىمنإماالمقروء،،العموديالخططريقة:الثاف!

12،35،،93،6169، 29 29، ، AL، 83 97، 96،، %،Y

78(.،51النقشين)انظرالأعلىإلىالأسفلمنأو،(201

77،39،،3874،َالنقوش)انظر،()الزقزاقالمتعرجالخ!طريقة:الرا!عة

.)79

علىكانتالتي،المُموديةالنصوصمنالمجموعةهذهبداياتتعددتوقد

التالبم:النحو

،4،5،6،7،89،:النقوشوهي،ابواسطة"1اللامبحرفبدأتنقوش-ا

01،11،21،13،51،17،02،23،24،33 32، ، 31 ، .r ، YA،

38،41،،8،94،15،53،54،55،56،57،58،9500،606،
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،65،68،07،712919، .A 98،81،،.A 97،76،74،،YY،

،89،99،001،101.701،801

78.،3004:التاليةالنقوشوهي،لشخصعلمباسمبدأتنقوش

.،1،2:وهما،ابواسطة"1ء،البابحرفابدأنقشان

.1.رقمالنقشوهواتحيات"،1،ددوالمفردبالاسمبدأنقش

.\:45رقمالنقشوهو،لِ.ااتحيات1،!دوبالمصطلحبدأنقش

،\:216،:التاليةوهيلِ"،اتحيات1ت،ددوبالمصطلحبدأتنقوش

18:\،id A LL ، 43 37، 360 135 ، 92 ، 1 : 27 ، 1 : YY 11 : NA،

1 0 9 1، : 1 0 6 ، 1 ،67: ،6 ، 1 63: 61، . 5 0 ، 1 : LY:ا.

مثل:مختلفةأدواتمعالواو،العطفبحرفبدأتنقوش

930،62،96:النقوشوهي،اهذا"1،زتالإشارةاسم+الواو-أ

49.

وهمان،اللمفردالمنفصلالمتكلمضمير+الواوحرف-ب

.21025النقشان:

واثنينمئةالمجموعةهذهلناقدمتالشخصيةالأعلامءأسماناحيةومن

منالنوعيةهذهفيالأولىللمرةتأتيوأربعونستةمنها،اسمًاوخمسين

4(،)نقعقلت،)نق،(مركل،2()ئقمدر،(ا)نقترع:وهيالنصوص

ربخ،(40)نقرفع،(13)نقتم!،()نق13فنخ،7()نقربنز

ضناك،(17)نقتبر،(17)نقحتج،(16)نقلتزم،(1)نقهت

عنك،(02)نقسعق،(02)نققح1،(91:2)نقحلش،()نو18

تدجم،31()نقيزر،.3()نقيحق،3(.)نقىحز،2()نقه

يك37،1()نقرعو،3(هـ)نقهنش،34()نقضحض،(wr)نق

لسح،(43)نقلزان،(41)نقخرج،93()نقتلخ،)ن!38(
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،63:2()نقسلد،(ا62:)نقرحا،\(:6)نقاشتل1،(5)نق.

،(72)نقم!س،68()نقوو64،1()نقترحوو،:3()نق63حقر

حسلتج،78()نقتزم،76()نقمم،75()نقكرج،74()نقب

دفخل،89()نقحرج،79()نقصوع،39()نققلع،87()نق

.(901)نق

منانقسمتأنها،والخمسينوالاثنينالمئةالنقوشهذهدراسةمنتبينوقد

هي:أقسامعدةإلىاللغويةدلالتهاحيث

البسيص:العلماسمصيغة-ا

مثلاًفمنهامختلفةبأوزانلكنالأسماء،منكثيرالصيغةهذهفيورد

تمدج،8()نقمتم،4()نقتد!والأعلامنحوفعلةوزنعلىءجاما

تدعس،(09نق)تكبر،64()نقتحررو،(3)نقه!نش،(32)نق

وزنعلىءجاماومنها.(901)نقحلمت،(601)نقنبلت،(101)نق

،)نق،9(نماد،(98)نقسلمن،(81)نقمنرج:الأعلاممثل،فعلان

،(ه)نقنصر:الأعلاممثلفاعلوزنعلىءجاوبعضها.(79)نقنكرب

،2(27:)نقربص،(\:)نق27لبغ،(17)نقتبر،()نق13فنخ

،2(:62)نقجت،(95)نقحلص،(95)نقمحت،(47:2)نقعمل

كما.2(:601)نقكمل،69()نقتجر،)نق39(لقع،72()نقنسك

،1(3:)نقبحب،N()نقترع:الأعلامنحوفغالوزنعلىبعضهاءجا

رومس،(05)نقملث،2(:4)نقهدمر،(17)نقلْىحج،9()نقترو

منكلفيالمجموعةهذهفيواحدمثالءجاحينفي.99()نقدْر،ع(72)نق

،(77)ئقبرحممثل،ومفاعل،(08،82)نقمسلمت،مفعلة،وزن

أيضئاوردكما.)نق43(لتكمثل،وتفعل،98()نقدىمنمثل،وفعيل

وزنعلىءفجا،أفعلووزنفعَالةوزنمنكلفيالمجموعةهذهفيأمثلةثلاثة

،(21)نق!دعب،(ه)نقبتبخ:التاليةالشخصيةالأسماءفغالة
http://www.al-maktabeh.com



،(2.)نققحا:التاليةالأعلام،أفعلوزنعلىوردوما.(1)نقهتبرخ

علىالمجموعةهذهفيمثالانوردوقد.(01)نق،كتب1،(48)نقلروا

الأعلامبقيةأما.(52)نقببمح،(2.)نقمتعم:همامفعلوزن

فعل.وزنعلىفهيالبسيطة

المركبة:الأعلامأسما،-أ

هما:قسمينإلىتنقسموالتي

منجيد،حسناحظ1لتجد:التاليةالأعلاممثل،الاسميةالجملةصيغة-أ

،اخادم1لدبع،(7نق)ااإل(لإلها)هبة،اعطية1لاب!و،(6نق)االلاةا

الجميلةاللذيذة11أو،"اللاة()منفضلاتلرْم،9()نقإل"()الإلهعَبْد

بركة،افضلأوإل!ا()الإله"ضيفلزان،ا(:16)نقاللاة"(الربة)من

لسد،57()نقاللاة!اهبة،اعطية1لتب!و،(43)نقإل"(الإله)من

11الإلهعَبْد،هـ"خادملدعب،2(63:)نقإل"()هوالإلهالحافظ،الساتر11

اعَبْد1كلملت،(\96:)نقإل"()الإلهاحبيب1لباحب،()نو66

11إل()الإلهاخادم1لاسو87،1()نقتلسحصأ،8(ه)نق!االإله

.(9)نقهإل"()بواسطةصحيح،قوي،نشيطالارع،()نؤ88

يأ،شتلاالعلمسوىالمجموعةهذهفييظهرولم،الفعليةالجملةصيغة-ب

الصيغة.هذهضمنإدراجهيمكنالذي،(ا6:ا)نقشَتَتَ"فَرقَإل(")الإله

افتصرة:الصيغة-'

،(12)نقخَلقَ"،أصلح(الإله")اسمأو"الإلهاسم+احبيب1سيرمثل

اسم+المحفوظالمستور،11ميك،03()نق"الإلهاسم+نصيمث،"حظٌيظح

.(8،82.نق)ااالإلهاسم+نور،اضوءايسمش،(79)نقااالإله

هي:أقسامعدةإلىأيفئاانقسمتالاجتماعيةالدلالاتحيثومن
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لش:التاليةالأعلاممثلالجسميةالصفاتمنوالمأخوذةالمشتقةالأسماء-1

،المؤخرةاغليظ1كضنا،(ا3:)نق"الكفالمتعطلالمعْصمالمعوج11

.(02)نقالظهر"ودخولالصدر"خروجسعق،2(:18)نَق"السمين

جرع،(2ه)نقالقْطع"هيئةعلىءدامنوالرجليناليديناقُصر1نعك

.7(.)نقالصدر"عظيم11عشرج،6(0)نقالأعرج"11

الأعلاممثلحدوثهاأوالولادةحصولمناسبةمنالمشتقةالأسماء-2

11الأولالمولود11ركب،8()نق"والجدريبالحمىالمصاب11متم:التالية

.(21نق)الئوأم.ا10مات،(1نقا)

11الأسد11برنز:التاليةالأعلامنحوالحيواناتءأسمامنالمأخوذةءالأسما-3

بعقر،42()نقالنمس"11مسن،28()نقاظبي"1مهـل،7()نق

،71()نقالجَعْل"11ألعج،(96:2)نقذئب"11،باذ،(6ه)نقالعَقْرب"11

.(401)نقاالفأرا11رت

"صَفْوةقرح:التاليةالأعلاممثلالمحيطةالبيئةمنالمشتقةالأسماء-4

الضوء،11مسيش،(72)نق"السيفاحد1مطس،3(63:)نقالخمر!!

YA'?1نق)االنورا )A،(89نق)الجحراوا،الحفرة11ر!أح.

وهما،الثموديةالقبائلأفراديزاولهاكانالتنيالمهنمنالمشتقةالأسماء-5

القوافلمعالعاملوهو،(49)نق"الحامل،الناقل11لدن:الأولعلمان

وورد،(401)نقكتبا:والثانيلآخر.موقعمنتتنقلالتيالتجارلة

".الناسخ،الكاتب11أي(01ه)نقتبكوهي،أخرىصيغةجذرهمن

وهيللمولودءوالدعاءوالرجاالتمنيصيغةتحملفهيالأسماءبقيةأما

مثلللتخويفوالشدةالقسوةمعانيحملقدمنهاالعديدأنكما.الاكثرية

سح،(05)نق"تلالقا،الممئم11لمث،38()نق"الموت11ىكا:التاليةالأعلام

لخ.!...(5نق3)ااتللقا."ا
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التيوالأحرفوالمفرداتالألفاظمنالعديدالمجموعةهذهلناقدمتوقد

-حسبتظهرلفظةوعشرونإحدىمنها،لفظةوستينإحدىإلىوصلت

والمفرداتالألفاظوهي،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا-

11أسر11َ،رس1،(11)نق"أبوه11كل؟ب6،1()نقخَطاا،"كَتَبَمشر:التالية

2(،:327،:16)نق،المنفصلالمفردالمتكلمضميرأنا"،11،نا1،()نق14

دَخَلَ"11حلد،28()نق"الأرضا"سَمَدَبلز،(22:2)نقرَحَلَ"،ابَعُد1َدعب

تح،38()نقغنى"،امال1لوم،38()نقسَرَقَ"،اخَلس1َسلخِ،()نو93

11مسرعًاركب،رَحَل01َقصو،(48)نقا.حَداد"نق،(04)نقرَسَم"،انَحَتَ

،86()نقالشديد"السير"سار،نص،08()نق11أولاده11!ندلو،()نق54

11صاد،رمى11ككل،98()نقحمى"،ا!صاننص،87()نقاجَامَع"1مس

مشج،(99)نق"اخمرة1كللخ،(39)نقشديد"،اقوي1ر!مس،()نق39

99(.)نق"الغليظةالأرضء،الحربا11بحر،9()نقياجوف"،اقلب1

الأقسامإلىتصنيفهاالنصوصمنالمجموعةهذهدراسةبعدلناويمكن

التالية:

دعالًية:نصوص-ا

06،75،،38النقوشمثلمباشرةللإلهءالدعاتضمنتالتيوهي

رشا:هيالمجموعةهذهنصوصفيءتجاالتيوالالهة.29101،

تلاواللاتَبصيغتي،(6.)نقدو،(؟777،)نقهضر،(101،301)نق

كاتبوهايتوجهاالدعولةالنصوصهذهوغالبية.(06،)38تل،(7،08)نقه

كاتبهفيهدعاالذي،08رقمالنصعدافيما،الآلهةمنوالصحةالسلامةبطلب

مفهومتحديديمكنناولا.بنصهيعبثمنكلعلىاللاتالربةمنباللعنةشمسي

رحمةمنوالإبعادالطرد11باللعنيقصدونكانوافربا،الثموديةالقبائللدىاللعن

يتضمنالذيوغضبهانقمها:الملعونينعلىالاَلهةتنزلأنأو،وحمايتها"الالهة

ونحوها.بالأمراضوالإصابة،الرزققطع
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التذكارية:النصوص-م

التذكاريةالنصوصهذهأنويلاحظ،المجموعةهذهنصوصغالبيةوهي

،تدولِ"،اتحيات1تددواتحيات"،1،ددو،الاصطلاحاتهذهأحدتتضمن

اسمإلىإضافة،ابواسطة"1،واللامملتينالأداأو،اتحيات"1فىو،الِااتحيات1

الشخصي.العلم

شتياق:31نصوص-3

فيالاختلافمع،اشتاق"11،قشوتالفعلتضمنتالتيالنصوصوهي

معينين،أشخاصإلىكاتبيهااشتياقتضمنتالنصوصهذهفبعض،إليهالمشتاق

12،1،،:التاليةالنقوشمثل 0 0 79، ، 19 09، 86، ، 95 ، r'O ، 14 ، Vr،

على،الأهلأوالوطنهوإليهالمشتاقكانماومنها.101،501،701،801

)انظر(أنثاه)تهامرأإلىجامعاشتاقحينفي.51،65النصينفينرىمانحو

وأزوجهاإلىنسدواشتاقت،8(.)نقأخيهإلىشمسياشتاقبينما،(نق74

.وخمرةلعوئاامرأة(99)نقعذارتمنيهو،الاشتياقنصوصوأطرف.ابنها

اخزن:نصوص-.

النصانويمثلهااحزن"،وَجَم11َأيموجالفعلتتضمنالتيالنصوصوهي

إلىفيشيرالثانيأما.أبيهعلىحباببنبَكْركاتبهوَجَمَالأولففي،11،77

أمْة.آلعشيرتهأوعائلتهكلعلىكانأمْةكاتبهحُزنأن

الجنسية:اشصوص-5

،حكنك،نمثلالجماعبعمليةالقياميفيدفعلاًتحويالتيالنصوصوهي

والذي،المجعوعةهذهفيالوحيدالجنسيالنصفيوردالذيس،مالفعلأو

87(.نق)انظر"جر"وعاشرجامعقدتسلحجأنإلىيشير

إلىتعودالتيتلك-خصوصئاالثموديةالنقوشمنالعديدأنبالذكرالجدير
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فييظهرلمأنهإلامختلفةأشكالذاتأطرداخلتأتي-المتأخرةالثموديةالفترة

الشكلإسطوانيإطارداخلنصوصستةءتجاحيث،شكلينسوىالمجموعةهذه

إطارداخلأخرىوثلاثة،(النقوش)انظر

بعضولرافق.(04،43،44النقوش)انظر(القلبشكل)يشبهالشكلدائري

بهذهالعبثمن،المخريينردعكانمنهاالهدفأنيبدو،خطوطالنصوصهذه

الخطوط:أولها،للتخولفأساليبثلاثةالمجموعةهذهفيوظهرت.النصوص

وثانيهما:،(99701،801،،51،.'1،هالنقوش)انظرالسبعةالسحرية

وثالثهما:.8.رقمالنقشفيكما،النصومخربالعانجتعلىباللعنءالدعا

منالنوعيةهذهفيالأولى-للمرةمعلوماتنا-حسبيأتي،شكلاستخدام

.(نق73)انظرالثموديةوالجيمالواوحرفيكبيرحدإلىيشبه،النصوص

وأحيوانيةأوآدميةرسوماتالمجموعةهذهنصوصمنالعديدرافقوقد

التالي:النحوعلىوذلك،أشكالأووسوم

الاَدمية:الرسومات-ا

تمتلمناظرفيخيولاًيمتطونلفرسانرسوماتبينائرسوماتهذهاختلفتوقد

،1،51،02للنقوشالفوتوغرافيةالصور)انظروالانتقالالارتحاليبدوفيما

الفوتوغرافيةالصورفيكماصيدحالةيمثلمنظرفيأو،(6883-85،

.3(.رقمصورة)انظرواقفينلأشخاصآدميةرسوماتفقطأو.1002للنقشين

الذي،03رقمالنقشفيالآدميالرسمفهوطرافةالاَدميةالرسوماتأكثرأما

مرةيديهيرفعالشخصأنالرسممنيبدوحيث،دينيةرقصةيرقصشخصًايمثل

الأسفل.إلىوأخرىالأعلىإلى

افيوانية:الرسومات-لم

نأإلا،النصوصلهذهمرافقةظهرتالتيالحيوانيةالأشكالتعددتوقد

،الصحراءسفينةالعصور،عبريعتبرالذي01،الجمل11تصورالحالبطبيعةأغلبها
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مثلاًالصور)انظرمتقنبشكلالجمالهذهبعضرسوماتءتجاحيث

الجمالهذهرسوماتءتجاحينفي،(61،17،42-.،1للنقوشالفوتوغرافية

-6النقوشصورمثلأ)انظرأخرىأحيائاسيئةبل،متقنغيرنحوعلىاأحيائا

01،1213،140-03،31-32،134،35VV 61-62، 1r 9 awn)،إلا

)انظرأمهثديمنيرضعلقعودالجيدالرسمهووواقعيةروعةالمناظرهذهأكثرأن

الملقبالحيوان،الرسوماتفيالظهورحيثمنالجملويلي.4(.رقم-الصورة

،61،18-.للنقوشالفوتوغرافيةالصور)انظرالكلبوهو،الإنسانبصديق

وهيأوصيادمنمطاردةحالةفيوهيرسمتائتيالنعاموكذلك،(0338،

هذهإلىوإضافة،(02رقمالصورة)انظرحيوانمنهاردةوهيأوواقفة

الصورتين)انظرللخيولمتقنةغيررسوماتأيضئاظهرتالحيوانيةالرسومات

ورسم،(02رقمالصورة)انظرلحمارأنهنتصورلماورسم،(02،69رقمي

4(.رقمالصورة)انظرلعَقْربوآخر،(03رقمالصورة)انظرلوعول

والوسوم:الأشكال-3

)انظرالسداسيةللنجمةشكلانأولها،أشكالأرلعةالمجموعةهذهفيءجا

والدروعالرمحمثلالأسلحةمنمختلفةلأنواعأشكالوثانيها،(51رقمالصورة

رقمالصورة)انظرللشمسواضحشكلوثالثها،(15رقمالصورةأيضًا)انظر

.(9-ه08،829-ارقمالصور)انظرليدمختلفانشكلانورابعها،08-81(

مثلاًالصور)انظروالأئواعالأشكالمتعددةفهيوالرموزالوسومأما

72-35،38171،،1،11للنقوشالفوتوغرافية , 91-.v , ow ، 52 ، L،

،7377،1.0629-59،، AN-A).

كلمنو،(6.)نققت/نن:هماقبيلتينءأسماالنصوصهذهأظهرتوقد

فيالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبتظهرانو،(ry)نق

،38()نقنعم،(8.)نقصا:هيمواضعثلاثةءأسماوردحينفي.النصوص
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الأولىللمرة-معلوماتنا-حسب،والثالثالثانيالموضعانويظهر.(6)نقتمم

الثمودية.النقوشفي

المفاهيممنالعديد،(نصوص9.1)النقوشمنالمجموعةهذهعكستوقد

الرحم،صلةنحو،منهاحديثأوقديممجتمعأييخلولاالمَيالاجتماعية

ففي،11،14،77008النصوصفيتمثلتالتي،القودةالأسريةوالعلاقة

كانأنهيبدوالذي،والدهعلىووجمهحزنهحئاببنبَكْرتبهكاأظهر،الأولالنص

الثانيالنصفيأماق.شوتالفعللاستخدمذلكغيركانلولأنه،متوفى

نأيستبعدلاالذير،وعإلىالأسر،ءثناأ،اشتياقهكاتبهضمنهفقد،(\)نولم

فتكبد،لأخيهالشديداشتياقهشمسيأظهر08،رقمالنقشوفي،لهابنًايكون

الإنسانارتباطمدىالمجموعةهذهبينتكما.عليهوالسلامللقائهالسفرمشقة

تعنيالتي،تممإلىارتحلقدأنه،لتجدبَيّنَحيث،ببيئتهالثمودي

تلبسحيثالرييعثناءأحدثقدذلكأنويبدو،6(نق)انظرء"الصحرا11

وأ،(8نظ)انظرقنصبرحلةقامالذي،إلأوسبنوقن،حللهاأجملءالصحرا

الحمار()أنثىأتانصيدفينجاحه،(39)نقنصهفيأوضحالذي،عَقْلابن

قولة.

مثل،معينًاحدثاعكستالتيالنصوصهيالمجموعةهذهنصوصأبرزلكن

فيالذريعفشلهبعدالجوفمنطقةعنالابتعادقررالذي،(22)نقحبّابنص

والثانيسافر!ا.،ذَهَب11أيندالفعللاستخدمذلكغيركانلوإذ،وعشقهحبه

بعمليةوقيامهعمانمدينةدخولهنصهفيأظهرالذي،تيربنكيانصهو

نصهووالثالث.(نو38)انظرالوفيروالمالبالغنىاللاتالربةداعيًاسرقة

ربماوهوء،البابحرفاسمهاإلىمشير(تهامرأإلىاشتياقهفيهبَئنالذي،جامع

أطرفهاأما.(74نق)انظرزوجتهاسممنالأولالحرفء-الباحرف-أييكون

الصحراءفيعملهثناءأوقتهليقطعوخمرةلعوبًاامرأةتمنىالذيعزارنصفهو

.()نو99
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يةالنموفىلنقوشا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



17

فرلحةفاع8الموفح

05054091عرضخطعلىسكاكاجنوبالموقحيقح

ة..050iLطولخطفى

)1(:رقماشقش

رتضاب

عَتاربواسطة

جيدرسمبجانباليمينإلىاليسارمنالمقروءالقصير،النقشهذاكُتب

ندركاكتابتهوأسلوبالحروفرسمفيالكاتباتبعهاالتيالطريقةومن.لجمل

الصخرةهذهأنمنوبالرغم،المتوسطةالثموديةالفترةإلىيعودالنقشهذاأن

إلىإضافة،وكلاب،وخيول،جمالفيتمثلتالتي،الحيوانيةبالرسوماتمليئة

يقرأ،قصيريننقشينسوىواجهتهاعلىيُكتبفلم،الأشكالالمتعددةالوسوم

النحوعلى-بتحفظ-للصخرةاليمنىالحافةأقصىفيكُتبالذي،الثاني

التالي:

جسلم

جسبواسطة

فهو،ابواسطة"1أيءالبابالأداةبدأالذي،الأولللنصنعود،حالكلعلى

النقوشفيءجالكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةيُعرفعلممنيتكون

Harding,,7191.404)انظرالصفوية )p.النقوشفيت،ترعبصيغةوورد

أفضلأنويبدو.(يشرحهلمالذي،6:032،ام999،أبوالحسن)انظراللحيانية

السير"علىالقويوالجواد،الشجاعالرجل11وهوالعَتارإلىإعادتهلهتفسير

91منظور،ابن)انظر o 591-6 o،علىبسيطعلمفهولذا537(.ص،4مجم

)انظرالعُتيربالعلمينمقارنتهويمكن".الشجاع11ولعني،فعَالوزن

،4مج،م-55915691منظور،ابن)انظرومِعتَر،(132ص،ام،839الأندلسي
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العلمفسرقد،028ص،ام199،دريدابنأنإلىالإشارةوتجدر.(953ص

الحروفهذهاعتباريمكن،حالكلعلىالذبحهووالعَتْرالعَتْر،منباْنهعنترة

al-Said,5991،)انظر،عثتر"الألهةابعثتر،1يعنىعلمَار،تعبالأربعة

للجر.حرفاءالبابعدوذلك71.9(.

(:المرقمالنقش

v<<'ْدمر

لرَفادتحيات

بالاصطلاح،المتوسطةالثموديةالفترةإلىيعودالذيالنقشهذابدأ

الأولوردوقدمد.رأولمديقرأالذيالعلمذلكيليل".اتحيات1!،ددو

فهونرجحهالذيالثانيأما.(Res)4045)انظرالسبئيةالنقَوشفيالصيغةبهذه

يكونوربما.النصوصمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيرد

-5591،منظورابن)انظرالنارحَراقةمنالفحمدقاقوهو،الرمادمنالاسم

بالطبخ،يكثُرلرمادالأن"الأضياف"كثير:ويعني،(م18هص،3مج،ام569

.بالكرميتصفبهالمتسميوأن،الكرمبهوالمقصود

)3(:رقمالنقش

حبببشل

لتخو

)تعسكر(وتنزلحبّاببنشل

الأولىوللمرة،المتوسطةالثموديةالفترةإلى،أيضًاالقصيرالنقشهذايعود

بصيغةعُرففقدل.حتبصيغةالفعلفيهيظهرالنقوشمنالنوعيةهذهفي

لحلأو،(527ص،ام999،أسكويي)انظرعَسَكَر"،حل،انَزَلأيل،ح

King,,0991.596)انظر p)،الذييب،انظروالمقارناتالموازناتمنللمزيد(

699Nأنناإلال،لحمنتَفْعلوزنعلىنعتقد--كمافهولذا(.382ص،م
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جملةفياتَحَلل"،1باللفظةالنصهذافيالواردة،لتحمقارنةنستبعدلأ

،ام-5591569،منظورابن)انظر"قدومهبعداعْتَل11أيبالرجلالممئَفَرُتَحَلل

التالي:النحوعلىيفئاأالنصيقرأفقد،وهكذا.(17.ص،أمجأ

)اعتل(وتمرض،حثاببنلش

مقارنةهـممكنالسفر.ءلعنانتيجةمَرِضَقد،شلالنقشصاحبأنوالمقصود

الأشَل،العربيةبالكلمة،أخرىثموديةنقوشفيوردالذي،شلالأولالعلم

)الذييب،انظرالموازناتمنوللمزيد،"الكفالمتعطلالمعْصَمالمعوج11وهو

فعَال،وزنعلىبسيطعلمفهو،بحبالثانيالعلمأما.(72ص،م9991

)الذييب،انظرالمقارناتمنوللمزيد،أخرىثموديةنقوشفيأيضًاءجا

72-73(.صصام،999

(:)فىرقمالنقش

تلقعلاقوشتومهـرْنبهـدتول

عُقلةإلىواشتاق،هَرْمبنوهدةبواسطة

أمرين،في،المنحنيالخطبأسلوبالمكتوبالقصير،النقشهذاأهميةتكمن

.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيعودأنهحروفهأشكالخلالمنإدراكنا:الأول

للمرةيعرفله-،ءتناقراصحت-إذاالعينلحرفجديدشكلظهور:الثاني

العريية.الواوحرفكبيرحدإلىيشبهوهو،النصوصمنالنوعيةهذهفيالأولى

فيالمعروفبشكلهلظهورهنظرأللواو،حرفًاالشكلهذاءةقرااستبعدناوقد

(.أدناه)انظرت،دكلوالعلمفي،الثموديةالنقوش

،(Harding,,5035291)انظرالثموديةالنقوشفيعُرفعلم:تد!و

Harding,,7191.356)انظروالصفوية )p.المؤنثبالعلممقارنتهويمكن

أهـ،041.الشمري)انظرالعربيالموروثفيءجاالذي،وهاد

من،فعلةوزنعلى،بسيطعلمنعتقد--كماوهو.1A)Yص
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،اما-559569،منظورابن)انظرالأرضمنالمطمئنوهوالوَهَد،

البنوةباسمالمتبوعالمطمئن"،11يعنيفهو(.لذا47.47-اصصمج3،

.نب

91-55منظور،ابن)انظرالكبر"أقصى11أي،الهَرْممنبسيطعلمم:ركل

بهذهعُرفوقدالعُمر.بطوللهءدعاوهوص706(.،12مجهم5691

والسبئية،،"ءولؤ!لأ!+(،2548991."نظر)اائقتبانيةالنقوشفيءالصيغة

(1.022نظر)ا Tairan, ,2991 pم9991،لحسنأبوانظر)اواللحيائية،

علمكاسمءجا،مركلأنإلىخطأأشارالذي،6(:921،3:235

،ههص،ام999،أبوالحسن)انظرالمعينيةالنقوشفيلشخص

العهدفيولأ؟!،؟6!بصيغةءجاحينفي1(لمدينةعلمأئهوالصواب

Brownand.842)انظرالقديم others, ,6091 p)،في،ماركلوبصيغة

فظهر،العربيالموروثفيأما(.3أص!8601)انظرالصفويةالنقوش

،ام199،دريدابن!417ص،ام869،الكلبي)انظرهَرِمبصيغة

فيءاجالقبيلتينعلمان،تمروكلم،ركل،حالكلعلى(.228ص

.(Littmann,558,435,4391)انظرالصفويةالنصوص

يعني،تفعلوزنعلىالواو،ائعطفبحرفمسبوق،مضارعفعل:قوشت

Winnett,Reed,)انظرالأخرىالثموديةالنقوشفيعُرف،اشتاق"11

".2،,7391(,3 Jamm,,8591 (Jat87a)،والمقارناتالموازناتمنوللمزيد

بكثرةالمعروفالجرحرففهو،لاأما.(26،ام699،)الذييبانظر

11.إلى11يعني،النصوصمنالنوعيةهذهفي

العلمءجاوقد!.قلعأوت،قلوإمايقرأالذي،العلميأتيثم

فيلقوبصيغةوعُرف،131(638)انظرالثموديةالنقوشفيالاْول

وأفضل.(CIS,1658Winnett,,9845791)انظرالصفويةالنقوش

ووُقولأوَقْلأيَقِلبالفتحالجبلفيفالوقل،قلوإلىإعادتهلهتفسير
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وكل،الجبالحزونةجماالصاعدهووالواقلفيه"،"صعدأيتَوَقلأوتوَفل

.(73Iroص،اامج،م5691ا-559،منظورابن)انظرمُتَوَفلشيء

الثاني،العلمأما".المرتفع،الصاعد"ايعني،بسيطعلمفهووهيهذا

النقوشفيالأولىللمرةيردمعلوماتنا--حسبفهوت،لقع

Winnett.)انظرالصفويةالنقوشفيلعقبصيغةعُرفلكنه.السامية

37867891,,5791,;663 Winnett,Harding).يماثلبسيطعلموهو

العقل،يعنيفالأول،وعَقِيْلةعَقْلةالعربيالموروثفيالواردينالعلمين

يعنيوالثاني،238(صم،1991ادريدابن)انظرالحمقضدوهو

.(175ص،ا!041،ائشمري)انظر"النفيسةالمخدرةالشريفة،الكريمة11

)5(:رقمالنقش

تببخنبرصنل

خئابةبننَاصِربواسطة

الثلاثةحروفهكتابةنَاصرأعادالذيالقصير،التذكاريالنقشهذاكُتب

السحريةالخطوطوَأسفل،لجملمتقنغيررسمجانبإلى،والدهاسممنالأخيرة

أنهإلا،السبعةالخطوطنقشتكرارفيشرعقدنَاصرأنوالملاحظ.السبعة

فيالأخيرةالثلاثةالحروفكتابةتكرارمنيُفهموقد.خطوطَبخمسةفقطاكتفى

آنذاكنَاصربهيشعركانالذيالفراغ،السحريةوالخطوط،بتبخالعلم

القافلة.تحركانتظارهأثناء

منللمزيد،الخذل"ضدوهو،النصر11يعني،فاعلوزنعلىبسيطعلمر:نص

.(01-2013صص،ص1،21،)الذييبانظروالمقارناتالموازنات

Harding,,044,324,05,5291)انظرالثموديةالنقوشْفيوردعلم:بتبخ

,0991,gn.694p!انظروالمعينية،(ف(-la.212Said, ,5991 )p.جاءبينما

Littmann,,4391)انظرالصفويةالنقوشفيببخبصيغة

,5401.571Winnett, Harding,,7891)p.عُرف،حالكلعلى
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ص،م8791،الروسان)انظرالصفويةالنقوشفيلقبيلةكعلم،ببحْ

الأندلسي،)انظرخُبَيببالعلمينمقارنتهويمكن.(0303-6هص

،م8791،الفيروزأبادي)انظروخَئاب،(161،361صص،م8391

خَبَانالثانيةوالصيغة،العربيالموروثفيعُرفااللذين،(01.ص

.(25هص،ام889،الخزرجي)انظرالحاضريومناإلىمعروفةتزاللا

-442ص،م1991،دريدابناقترحهالذيالأول،تفسيرينيحتملوهو

ضربوالخَبَب،الأرضفيالغامضالسئرَبمنهووالخَبُ،تصغيرخَبَأنه

)انظرالخَريزُالخَاإعوهوالخَبّإلىإعادته:الثائي.الدوابسيرمن

791،الفيروزأبادي A9ص،م q).فعالة،وزنعلىبسيطعلمفهولذا

الماكر!ا.،الخاإعيعني

)9(:رقمالنقش

تممصالدنومشورتلدخل

تممإلىسافرثم،كَتَبَ)الذي(،اللاتجَدْبواسطة

-(601-)نقالثموديةالنقوشإلى-إضافةالصخرةهذهسطحعلىيظهر

ورسم،متقنبأسلوبمرسومأحدها،لجمالرسوماتأربعهيحيوانيةرسومات

رعيها.ءثناأالجماللهذهومراقبةبحراسةقيامهعلىيدلوضعفيلكلب

لأول،شمرالفعلظهور،القصيرالثموديالنقشهذافيللنظرواللافت

بصيغةكاسمءجالكنه.النقوشمنالنوعيةهذهفيمعلوماتنا--حسبمرة

حَبَابالمدعومنكُتباثمودييننقشينفيرسمة"،،"كتابةبمعنىت،مشر

Branden,,0591.,3404،()641،."47)انظر (Jsa,)612)p.كفعلوردوقد

Brownand,6091،)انظر"كَتَبَ"أى؟ق!،بصيغةالقديمالعهدفي others

حم
)p.579،انظرخط"،حفر،،رسماصور،1اي،أمحصبصيغةالسريانيةفيوورد(

353.Costaz,,6491 )p.اليهوديةالفلسطينيةالآراميةاللهجةفيكذلكوورد

Sokoloff,,2991.350)انظر p)،والرشْمُ"كَتَبَ"،أيرَشَمَبصيغة،العرييةوفي

http://www.al-maktabeh.com



23

الفيروزأبادي،ث242ص،12مج،ام5591-569منظور،ابن)انظرالأثَرُ"11هو

،ماشربصيغةالقديمةالسريانيةالنقوشفيوردحينفي،(1438ص،م8791

,Drijvers,Healey::2622نظرا)االموقعا11يأ ,9991 )1p.

الحظ"اوهو،جدإلىيعودالأولعنصره،اسميةجملةمنمركبعلم!:لجد

حسن،"احظيعنيفهولذا.اللاتالريةإلىيعودوالثاني،"الحسن،الجيد

)انظروالمترادفاتالمقارناتمنوللمزيد،"اللاتمنجيدحظأو

37-صص،م5991،الذييب؟66-6صهص،أم0002،الذييب

.)38

11،ثماهنايعنيالذي،الواوالعطفبحرفالمسبوق،الماضيالفعلهود:!

نقوشفيكذلكوردوقد،ذَهبَا!سَاَفر،11يعنيفَعَلَوزنعلىوالفعل

.(،2ص،ص1421،)الذييبانظرالمقارناتمنوللمزيد،أخرىثمودية

،لمكانعلمأنهنتصوربماالمتبوعإلى"،11أي،علالجرحرفذلكيلي

العربيةالنقوشفيمعلوماتنا--حسبالأولىللمرةيُعرف!،مم

11بهاأنيسولابهاءمالاالتيالفلاة10هيالموم،حالكلعلى.القديمة

المعنىوهذا.566(ص،12مج،ما-5595691منظور.ابن)انظر

هي:النصلهذاأخرىءةقرايعطي

.الصحراءإلىسافرثمكَتَبَ()الذيتجلدبواسطة

:(7)رقمالنقش

ربزننبلوصبل

زَنْبَربنإلوَهْببواسطة

فيما.مقبولة،المستقيمالخطبأسلوبالمكتوب،النقشلهذاالمعطاةءةالقرا

،بلنق،برزنبر،ز:منهاءاتقراعدةيحتملالذي،الأخيرالعلمعدا

الذييب،)انظر،الثانيةءةالقرانستبعدلاأننارغم،نرجحونحن..إلخ..بلوو
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الموروثفيوردتالتي،الأعلاممنوهو،بررْزءتهقرا،(39،ام999

ونتفق،(ص،4مج،ام9،منظورابن)انظرزَنْبَربصيغةالعربي

تعنينبَرالزًإنحيثالأسَد،بمعنيفسرهالذي،34.ص،م8891،الخزرجيمع

يعنيبسيطعلمفهولذا.(15صه،م8791،الفيروزأبادي)انظرالأسد"01

.القويالشجاعوالمقصود،الأسَد"11

أمَا.إلالإلهلاسماختصارالثانيعنصره،اسميةجملةمنمركبعلمل:صبو

منللمزيد،"أعطى،"وَهَبَ،بكلوالساميالجذرمنفهو،الأولعنصره

,la.213Theeb-)انظرالمقارنات ,3991 p)الإله(هبة،اعطية1يعني(

11،إل()الإلهأعطى،وَهَب01َيعنيفعليةجملةمنعلمًايكونأنأوإل"،

Winnett,Reed,,7391;42,)انظرالثموديةالنقوشفيوردوقد King

81,0991.5p)،نحو،لاب!وبصيغةأخرىساميةنقوشفيوجاء

,la.917Said-)انظرالمعينيةالنقوش ,5991 p)،ث!ءول)انظروالحضرمية

Hayajneh,,8991.268نظرا)لقتبانيةوا،(0946 p)،نظر)السبئيةوا

332.Tairan,,2991 p)،اللحيانيةوا(9147491نظر,,e!د+Ja)،ئنبطيةوا

Cantineau,,7891.89نظر)ا )p.

)8(:رقمالنقش

ممةبواسطة

يتكونوهو.لجملمتقنغيررسميسارإلىمباشرةالقصيرالنقشهذاكُتب

Harding,)انظرالثموديةالنقوشفيوعُرف،ممتبسهولةيقرأعلممنفق!

,7191.567)p،انظرالصفويةالنقوشفيممبصيغةءجاحينفي(،Littmann

)انظرالعرييالموروثفيءجاالذي،مَامةبالعلممقارنتهويمكن.,4391(1291

هاردنجأنمنالرغموعلى.(567ص،12مج،ام5591-569منظور،ابن

Harding,,7191.765)انظر p)صوتوهوالمأمأةإلىخاطئنحوعلىأعادهقد"
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هـ،ا014،الشمريوأن،(66ص،ام879،الفيروزأبادي)انظر..الشاة

الحمى11أيالمُومإلىإعادتهنرجحأنناإلا"،العسل11بمعنىفسرهقد661،ص

5691-5،منظورابن)انظر"الجدريوأشد 91 o،كانفلربما،(566ص،12مج

.بالجدريمصابًا(بهتسمتأو)بهتسمىمنأول

)9(:رتماشتش

روتنبلدبلع

وَتاربنإلعَبْدبواسطة

السابقالنقشأسفل،العموديالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذاءجا

علمهو،لعبد:الأول،بنالبنوةاسمبينهماعلمينمنيتكونوهو.8()نق

النقوشفيورد،إل"()الإلهعَبْد،اخادم1يعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركب

,Winnett,نظرا)لصفويةوا،(901هـ،12،1،لذييبانظرا)يةالثمود Harding

1615791,,7891,;9201Winnett).وزنعلىبسيطعلموهور،تو:الثاني

اهـ،42'،)الذييبانظروالموازناتالمقارناتمنوللمزيدالوَتار،منفَعّال

74(.ص

()01رقمالنقش

بْبنبلح

ب...بنحبَبواسطة

ةءقرامننتمكنلماالصخريةالواجهةلهذهاليسرىالجهةفيللكسرنتيجة

التالي:النحوعلىأيضًايقرأقدإذ،دقيقنحوعلىالنصهذا

بن..حَبانابواسطة1(00)نبْنببلح

Branden,,A5691.771;)انظرالثموديةالنقوشفيورد،بسيطعلمب:ح p

849.Branden,,B5691 pp.;8-147 King,,0991)p.حالكلعلى،
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ساميةنقوشفيءتجاالعلملهذاأخرىصيغمعالمقارناتمنللمزيد

،م1°°8،الذييب2!:68،م6991،الذييب،المعيقل)انظرأخرى

72-73(.صص،ام999،الذييبة-164165صص

1(:)1رقمالنقش

هـابْلعموجوببحنبركبل

أبيهعلى()وَجَمَوحَزن،حَبَاببنبكْربواسطة

الخطبأسلوب،اليمينإلىاليسارمنالمقروء،الثموديالنقشهذاكُتب

واضحة،إشارةوهي،حَثابوالدهعلىبكْرتبهكاحُزْنيتضمنوهو.المنحني

الروابطمتانةإلى،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةتظهرأنهاخصوصًا

هذامنويُفهم.آنذاكالثموديةالعربيةالقبائلبهاتتمتعكانتالتي،الأسرلة

بكْرلمأن:الأول،أمران،المتأخرةالثموديةالفترةإلىنتصور--كماالعائد،النص

حَبَابيكونأن:الثاني.حَثابأبيهعنبعيدمكانفيلنصهكتابتهثناءأكان

.والدهذكرىفيالقصيرالنقشهذاكتببكْر،ابنهتذكرهوعندما،متوفىً

الموازناتمنوللمزيد،"الأولالمولود11أوالبِكْر"11يعني،بسيطعلمر:كب

متبوعوهو.(1-6166صهص،ام?،)الذييبنظرالمقارناتوا

.3(نق)انظر،بحببالعلم

الثموديةالنقوشفيعُرف،وجم"،احزن1يعني،فعلوزنعلىماضفعلم:وج

،01،م991أ-،399،)الذييبانظرالموازناتمنوللمزيداوالصفوية

(.8Mصاهـ،421،الذييب,.:.,Ab،304صاأم6991،الذييبة10

يأ،للغائبالمذكرالمفردالمتصلالضميرإلىمضافمذكرمفرداسمهـ:با

الثمودية.النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرف،"أبوه11

ت1هـ،1413،الذييب)انظرالصفويةالنقوشفيالصيغةبهذهءجالكنه

,079Winnett،عبدالله Harding,,78911:628.p21،3,)1r،وللمزيد
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)الذييبانظر،الأخرىالساميةوالنقوشاللغاتمعالمقارناتمن

أ-2(.صصم،0002

ا(:لم)رهماشمش

امتلاقوشوتْيسْرنبتدبعل

تأمإلىواشتاقرسيبنعُبَادةبواسطة

يرجعأنهحروفهأشكالخلالمنوندرك،المائلالخطبأسلوبالنصهذاكُتب

ثناءأعُبَادةارتكبهالذي،الكمَابيالخطأمنالرغمعلى.المتأخرةالثموديةللفترة

،ءالتالحرفالأفقيالخطحفرنسيحيث،قوشتالفعلفيءالتالحرفحفره

)انظر،قشوتالمفارعالفعللظهورونظر،.مؤكدةأعلاهالمعطاةءةالقرافإن

أوضحفقد،الاشتياقبنصوصتصنيفهايمكنالتي،النصوصأحدفهو،4(نق

.متاإلىوحنينهاشتياقهعُبَادة

النقوشمنالعديدفيوردعَبْد،منفُعالةوزنعلىبسيطعلم:تدعب

كلعلى.(69صاهـ،421،الذييب)انظرللمزيدالأخرىالسامية

،تدقرأيضًايقرأقدالعلمهذاأنإلىالإشارةتجدر،حال

الباءحرفيشكلولتشابه،وأسفلهاالدائرةأعلىقصيرينخطينلظهور

النقوشفيدقربصيغةالعلمهذاءجاوقد.الثموديةءوالرا

Harding,!,2،01،1117191م9991،أسكولي)انظرالثمودية

Gordon,,6591)انظرالأوجاريتيةفيىدقروبصيغة،"(947.

Stark,,7191.110)انظرالتدمريةفيادقروبصيغة،9( )p.

ابن)انظروخَضَع"ذَل11أيوقَرِدَالرجلُأقْرَدَ،دقرإلىإعادتهويمكن

1O-5599منظور، Iص3،مج،ام.ro.)علىبسيطعلمفهولذا

للإله.الخضوعوالمقصود،"الذليل،الخاضع11يعنيفاعلةوزن

)انظرالثموديةالنقوشفيواحدةمرةمعلوماتنا--حسبءجاعلمي:سر

0409،(Branden,,B5691 (ph,275)m.ءاليالظهور،نستبعدولا،
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قلبهفيالهوىرسنمنأو،01أصلح11أي،رَشمنمختصر!علمًااعتباره

منظور،ابن)انظر"وثبتدخل11أيورسيسًارسَاجسمهفيوالممئقَم

الإله(")اسمإفايعنيفهولذا.(79صص6،مج،ام5591-569

11.الإلهاسم+"حبيبأو،"أصلح

King,,0991.384)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمم:تا p)،والصفولة

Harding,,7191.721)انظر )p.التًوأمإلىإعادتههولهتفسيروأفضل،

،منظورابن)انظرزاد"ماإلىالاثنينمنبطنفيغيرهمعالمولود11وهو

9 -10 \ 9 o aالتَوأمَةبالعلمينمقارنتهويمكن.(61ص،\2مج،ام

،ام199،دريدابن)ائظروالتَوأم،(12ص،هـ،0141الشمري)ائظر

فهوالتفسير،هذاصحوإذا.العربيالموروثفيعُرفااللذين،(342ص

واحد.بطنفي،لهأختأوأخمعبهحملتقدوالدتهأنيبين

:()13رقمالنقش

متظلقوشتورفجنبفنخل

متظلِواشتاقجفر،بنخانِفبواسطة

إلىاليسارمنويقرأ،المتعرجالخطبأسلوبالثموديالنقشهذاكُتب

اشتياقهخانفكاتبهأوضححيث،الاشتياقنقوشمنآخرنقشوهو.اليمين

.متظلِ

لكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلم!:!حْ

Harding,,0791.320)انظرالصفويةالنقوشفيهذهبصيغتهءجا )p.

ابن)انظرالعربيالموروثفيوردالذي،مخْنَفبالعلممقارنتهويمكن

الخانف،منفاعِلوزنعلىبسيطعلموهو.(394ص،ام199،دريد

5569َمنظور،ابن)انظرالكبْر"منبأنفهيشمخالذي11أي 1- 9 oام،

11.المتكبراَيعنيفهولذا79(.ص9،مج
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وهوالجَفَرإلىإعادتهعندوذلك"،السمين،الصحيح11يعني،بسيطعلمر:جت

لهوصارتوأكللحمهانتفخإذاالصبيأوواستكرشعَظمَإذاالشاةولد

،ام999،)الذييبانظروالموازناتالمقارناتمنوللمزيد،كرش"

.(211ص

معلوماتنا-للمرة-حسبيردانوكلاهما،تمزأيضًايقرأعلماسمم:تق

بالشكلتفسيرهمامننتمكنولم،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولى

4(.)نقانظر،قتشوللفعلبالنسبة.المرضي

)15(:رقمالنقش

وعرلقوشوترسوارفعنبفأشل

لوعرواشتاقأسِرَ()الذيعافِربنفأشبواسطة

اليسارمنأيضئاالمقروء،النقشهذاحروفكتابةأسلوبفيالواضحللتشابه

خانِفإلىيعودان(13)نقالسابقوالنقشأنهالدارسإلىيتبادر،اليمينإلى

:التاليانالأمران،الرأيبهذاالأخذدونولحول.ء(والفاءالراحرفيمثلأ)انظر

منأكثرمنيتكونأنهيظهرإذ،المرضيبالشكلالأولالعلمءةقراصعولة-1

.!فايقرأوآخرها،سيئا-بتحفظ-يقرأأولها،حروفأربعة

النصفيفهو،الثانيالعلمفيالأولالحرفشكلفيالواضحالاختلاف-2

عينًا.إلاالثانيالنصفيءتهقرايمكنلاحينفي،جيمًايقرأالسابق

سبقكما.مختلفانشخصانكتبهمامختلفاننقشانيظهر--كمافإنهمالذا

قدالأولفحرفه،النصهذافيالأولالعلمءةقراكثير،يصعبفإنه،ذكرناوأن

الذي،العلويجزئهبشطبأحدهمقامالذي،الثانيالحرفيأتيثم.شينًايقرأ

.فأشيقرأوهكذا،للألفحرفاءتهقرانرجح

الثمودية،النقوشفيالأولىللمرة-معلوماتنا-حسبيأتي،بسيطعلمر:لْىع

،(Harding,,1375291)انظرالثموديةفيورلْىعبصيغةعُرفلكنه
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,Winnett,,7891)انظرالصفولةالنقوشفيرلْىاعوبصيغة Harding

هـ،0411،الشمري)انظرعَفارَةبالأعلاممعادلتهويمكن.,6092(3637

،ام839االأندلسية531ص،م8691،)العَلبيءعفرا،(125ص

391،الأندلسي)انظريُعفُر934(،ص Aدريد،ابنة418ص،م

منوبالرغم.(531ص،ام199،دريد)ابنعفير،(243ص،م1991

ص،مج،ام-5691ا559،منظورابن)انظرر!عالجذرمعانيتعدد

فإننا،(568-956صص،ام879،الفمِروزأبادية583095-ص

11،الشديدالغليظ،الجلدالشجاع11وهوالعُفْر،منمُشتقالعلمأننرجح

مج،،،م5591-5691منظور،ابن)انظرقوي""شديدعفَرأسْدويقال

يعني،بسيطعلمفهولذا.(568ص،م8791،الفَيروزأبادي؟587ص

.11لغليظا0لقويا،لشديدا11

معلوماتنا--حسبيُعرفوهوأسَرَ".11يعني،فعلوزنعلىماضفعل

،سراالفعلاعتبرناإذاإلا،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرة

,Branden)287.)انظرالثموديةالنقوشأحدفيوردالذي ,0591 (Dm

التالي:النحوعلىالنصقرأقدبراندنإنحيث،أسَرَ"11يعني،(ه805.

يتكرسراووضهـر

0 R u d ,a et assure mon retour

عودتيعين()حدد،ثبترضويا

إضافة،براندندرسهاالتيللنصوصالفوتوغرافيةالصورتوافرولعدم

ةءقرامناقشةالمفيدمنليسفإنه،النقوشهذهرسوموضوحعدمإلى

الفصحى،العرييةفيالفعلهذا،ورودعنوفضلاً.النصلهذابراندن

Winnett,Harding,,7891)انظرالصفولةالنقوشفيكذلكوردفإنه

بمعنىءجاحينفي،8(ص،ام829،بيستون)انظروالسبئية،1675(

النقوشمثلالأخرىالساميةالنقوشمنعددفيسجن"،ربط،اقيد1
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Gordon,,6591.363نظرا)يتيةرلأوجاا p)،نظرا)لفينيقيةوا,Tomback

,7891.27p)،44)انظرالكلاسيكيةوالحبشية.Leslau,,8791 )p،

،3(،مآهاهطه،68.02991نظر)ايةليهودالفلسطينيةاميةالآراللهجةوا

Brownand,,6091)انظرالقديمالعهدفي؟؟6،وبصيغة others

السريانيةفي،سلح"،نطق،ربطاقيد،1أي،اصأوبصيفة،63."(

Costaz,,6391.61)انظر p)،بصيغةالقديمةالآراميةفيءجاحينفي

،(481ص،م8491،فاروق)انظر"أسره،اسجنه1أي!،رسا

Hoftij,)ائظرالدوليةالآراميةفيو،رسا:هكذاالجمعوبصيغة zer

90.Jongeling,,5991 p)،6991نظرا)لتدمرلةوا,,Hillers,Cussini

9.2-341)p،452)انظرالاكاديةفيفءلا3وبصيغة.Sonden,,6591 )p.

Harding,,5291;515,)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمر:وع Branden

B5691,،).ح78 ,314hP( bis)،6214391ة)انظروالصفوية,,Lihmann

460.Winnett,Harding,,7891,1274;1277 Harding,,7191)p،
la.177Said,,5991-)انظروالمعينية p)،انروعبصيغةعُرفحينفي

التدمريةفي،وروعوبصيغة،(15473Res:)انظرالسبئيةالنقوشفي

Stark,،7191(1.85)انظر pانظرالقديمالعهدفي،"يأ؟+وبصيغة(

124.Brownand others,,6091)p.الذير،عيبالعلممقارنتهويمكن
والفينيقية،(Gr6ndah1,1976,p.241)انظرالأوجاريتيةالنقوشفيورد

تفسيروأفضل."(الخشب11بمعنىشرحهالذي.7+ح!،،3247291.")انظر

الصلب،المكان11وهوالوَعْرمنفعلوزنعلىبسيالاعلمًااعتبارههوله

.(28هص،همج،م1ا-559569،منظورابن)انظر"الموحشالمخيف

يميزماإلىيشيرالاسممعنىأنويبدو".المخيفالصلب11يعنيفهولذا

مخيف.موحشمكانفيصاحبهولادةإلىأو،صفاتمنصاحبه

الذيراوجالعلمهذاءةقرايفضلقدالبعضأنإلىالإشارةوتجدر

كل.على(Littmann,,70114391)انظرالصفودةالنقوشفيعُرف
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ذهنيشغلأنيندرإذ؟لشافابئا،روعيكونأننستبعدلا،حال

أبنائه.فيالتفكيرغيرالمأسور

)15(:رقماشقش

هذامنالأخيرالجزءعلىواضحبشكلوالطبيعيةالجويةالعواملثرتأ

الوجهعلىءتهقرامننتمكنفلم،المائلالخطبأسلوبكُتبالذي،النقش

هي:ثلاثةاحتمالاتعلىءتهقرانستطيعأنناوالطريف.المطلوب

:لأولا

ج...نْبْوقعورتبخنبروتل

...جبنوواقعخبرةبنوَتاربواسطة

مثلحروفهأشكالخلالمنيعودالذي،النقشهذاأنءةالقراهذهوتبين

ارتوالأول.شخصينقبلمنكُتبقد،المتأخرةالثموديةالفترةإلىء،الرا

Harding,)انظرالصفويةالنقوشفيءجاالذيع،قووالثاني.(نق،)انظر

,7191.647)p.انظرمعاويةبنعوفبنيمنبطنوهمبالوَقَعةمقارنتهويمكن(

.(192ص،م1991،دريدابن

العربيةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيظهرعلمت:برحْ

يكونوماكانبماالعالموتعالىسبحانهاللهءأسمامنالخبير.المبكرة

بسيطعلموهو(.226ص،4مج،اما-559569منظور،ابن)انظر

وخبيرخابرورجل،"المجربالمخْتَبر،11أيالخابرمنفاعلةوزنعلى

ويمكن.والحنكةوالخبرةبالعلملهءالدعاوالمقصوَدبالخَبَر،عالم

)انظرالحاضريومناحتىمعروفًازالماالذي،خُبْرة،بالعلمينمقارنته

،(994ص،امج،العربءأسمامعجم؟52صه،ام889،الخزرجي

،ام839،الأندلسي)انظرالعرييالموروثفيوردالذيوالخبائر،

478،صص 4 wo).انظرحميرمنقبيلةاسمالخبائرإنبالذكروالجدير(

.(527ص،م1991درلد،ابن
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rr

الثاني:

نْج...بْوقعورتبخنبروتل

...نجب()جامعوواقع،خبرةبنوتاربواسطة

باضَعَهاإذاتهامرأالرجلمُواقَعة:بالوقاع،عقوالفعلمقارنةعندوذلك

-م5591،منظورابن)انظرجامعها"11أيعليهاووَقَعالمرأةوواقَعَ،وخالطها

.(04هص،8مج،5691

الثالث:

نْجبْووقعرتبخنبروتل

...نجبِ()وَقَعَورَسَمَاخبرةبنوتَاربواسطة

عليهعُثرثمودينقشفيءجاالذي،عقوالفعل،كنجِالباحثةفسرتفقد

King,,0991.686)انظرنَقَشَ"ارَسَم،"اوَقَعَبمعنىالأردنفي )p،التفسيروهو

انظر1الأردنفيعليهعُثر،صفوينصفيوردلفعلوهاردنجونيتاقترحهالذي

1467891,,Winnett, Harding).ا"صرفأي،؟ث!لدالفعلأنإلىالإشارةتجدر

Brownand,,6091)انظرالقديمالعهدفيورد،أبعَد"،نزع،خلع others

في""صخرةبمعنى،عقولفظةفسراقدوهاردنجونيتأنحينفي،"(942.

,Winnett,,18537891)انظرآخرصفوينقش Harding).

مرسومينمنظرينبينللجدلالمثيرالقصيرالنقشهذاكُتب،حالكلعلى

يمتطيوالآخرجملاً،يمتطيأحدهمالفارسينرسمينالأعلىيتضمن،متقنبشكل

غريبةدروعًااليسرىفيويمسكطويلاً،رمخااليمنييدهفيويحمل،فرسًا

الآخرالمنظريُظهرحينفي.الشكلسداسيةلنجمةضخمرسمإلىإضافة،الشكل

طوللأ.رمخايديهكلتافيهـلحملجملأيمتطيفارسًا
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)16(:رقمالنقش

ذتزمفددو

قتعتنب

سْمرناوا

لمزلةتحيات

عاتقبنت

مرسوأنا

الفترةإلىيرجعأنه،الثموديالنقشهذاكتابةأسلوبخلالمنندرك

النقوشفيالأولىللمرةتُعرفلغويةظاهرةويتضمن،المتوسطةالثمودية

حبيبته،إلىتحياتهسرمفيهبَمثوقدأنا".11أي،نااصيغةوهي.الثمودية

النقوشمنالهائلبالكممقارنة،القليلةالنصوصمنوهوت.لرْمالمدعوة

11ابنت1،نتبالبنوةاسمفيهيردالذي،الاشتياقبنصوصالمصنفة،الثمودية

132،الذييبةyLام،999،الذييب)انظر 01، LAY 55، ، Yo ،A4-LYN،

.)141

التدمريةالنقوشفيعُرفالذي،المتكلمعلىالعائدالمنفصلالرفعضميرنا:ا

Coquout,,0791.314)ائظر p)،1:248191،نظر)اوالحضرية,,Vattioni

في،ال!الضميرويقابله،(Yamauchi,,01:56791)انظروالمندعية،3(

Smith,,6791.12)انظرالسريانية p)،فيكل،نابصيغةءجاحينفي

)الذييب،انظروالموازناتالمقارناتمنوللمزيد،النبطيةالنقوش

.(27-28صص،م0002

مقارنتهيمكنز،مالأولعنصره،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمت:لزم

منأو"،افاضلأيوأمَزومَزيِزٌمروشيء"،والفضلالقدر،11وهوبالمر

،ام5591-569،منظورابن)اَنظر"الطعماللذيذةالخمر10وهوالمزَة
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قتع

9-.8صص،مجه L.،).وأ"اللات()منفضلايعنيربمافهولذا

".اللات(الربة)منالجميلةاللذيذة11

ما9991،)الذييبنظراوللمزيد،الحُر"،!االعتيقيعني،بسيطعلم

،سمل،رسمإمّافيقرأ-النصكاتب-وهوالثالثالعلم0(111ص

في،لسرمبصيغتيءجا-نرجحهما-وهوالأول10أمل؟،أمر

Harding,)انظرالسبئيةالنقوشفي،معسمرو،الثموديةالنقوش

054،7191.)p.عندوذلك،"الساحق،الشجاع،المتمرس11يعنيأنهويبدو

فيالشجعانوامْتَرَس،العلاجوشدةالممارسة:المراسُ،بالمرَسمقارنته

م-5591،منظورابؤ)انظربه"وتَمرَسبهاحْتَذ11أيبهوامْتَرَسالقتال

احصر،1أي!،حأالسريانيوبالفعل،(12هص6،مج،م5691

Costaz,,6791.192)انظرضَرب.ا p)اكاديوبالفعلmaras،يأ

Sonden,,6591.416)انظرسحق"،خمد،اهرس1 )p.يظهر،حالكلعلى

وبأحرف،المستقيمالخطبأسلوبكُتبآخر،ثمودينقشالنقشهذامع

نستبعدلالكننا،المطلوببالشكلءتهقرامننتمكنلم،حجماأكبر

التالي:النحوعلىبتحفظءتهقرا

ب...لرموانبولهـلل

...بلوأمْرولبْنهلالبواسطة

:I(7)رتماشقش

تبربحفلج

راتببنجُخافبواسطة

-بعدمتأخرلماكتشافهبسببربما،أخرىمرةالقصيرنصهكتابة،جُحّافأعاد

كلعلىالجيد.الجملورسمنصهبينالواضحةالمسافة-البنوةواسماسمهكتابة

الواردةءةالقراعدافيما،جيدةءةقراهي،أعلاهالمعطاةءةالقرافإن،حال

الثاني.العلمبخصوص
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جَحْفًا:يَجْحَفُهالشيءجَحَفَف،حجمنفَغالوزنعلىبسيطعلم:حتج

،الجَرْفشدةوالجحفواجترافهالشيءأخذحفةوالمبوالجَحْف،قَشَره

-5591،منظورابن)انظر"الموت11وهوبالجُحافمقارنتهإلىنميللكننا

بصيغةالعربيالموروثفيوردوقد.(21-22صص،9مج،ام569

وبصيغة،(ص9،23مج،امام-559569منظور،ابن)انظرجَحَاف

،ام199دريد،ابنة264ص،م8391،الأندلسي)ائظرالجَحَاف

)انظرالحاضريومناإلىمعروفازالماهذهبصيغتهوالاسم.03(8ص

،\مج،ام199،العربءأسمامعجم؟02هص،م8891،الخزرجي

.(892ص

،أم0002،الذييب)انظرعترأيضًايقرأأنيمكن،بسيطعلم:تبر

,Winnett,)انظرالصفويةالنقوشفيءجا،7(ص.7-اص Harding

)انظرالعربيالموروثفيتبرابصيفةظهَرَوقد.,7891(5502

يومناإلىبيننامعروفًازالماوهو58(.ص،ام839،الأندلسي

89،الخزرجي)انظرتبورا،رَتَببصيغتيالحاضر Aص،ام

وأفَعْلوزنعلىهو،النصفيالوارد!بروالعلم.03(،6923ص

ثابتاأي،راتبوعَيْش"،يتحركولماثبت1أيهو،تبرمنفاعل

!41.ص،أمج،م-55915691،منظورابن)انظردائَم"

.11لقويا،لثابتا11يعنيفهولذا.(311ص،م8791،باديلفيروزأا

(:I)8رتماشقش

يمحوددف

اكنضنوا

لحَمِيتحيات

ضنَاكوأنا

الفترةإلىيعودأنهكتابتهوأسلوب،النصهذاحروفأشكالخلالمننلمس
http://www.al-maktabeh.com
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قريبهأولصديقهتحياتهضناكفيهبثَالذي،النصهذاويأتي.المتوسطةالثمودية

الكلب.وهو،الراعيلصديقورائعمتقنرسمبجانب،يحم

،أم0002،الذييب)انظرالثموديةالنقوشمنالعديدفيعُرفعلمي:حم

الآراءولمعرفة،(8،اهـ،ص421،الذييبة84،1:992:،0:51

.(la.21-Theeb,,1991pp-2)انظرالعلمهذامعنىحولالمختلفة

العربيةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيابسيطعلمك:ناض

منأو،الشديد"الخَلقالموثق11أي،الضئَناكمنإمامشتقوهو،القديمة

منظور،ابن)انظر.االلحمكثيرأو،المؤخرةاغليظ1ويعني،ضنَاك

oَكانبهتسمىمنأولأننستبعدلالذا62،(.مجم،91%9110-ه

.المؤخرةغليظ

)91(:رهمالنمش

لقفددو

حلشوان

لقلِتحيات

شَلاًخوأنا

خولمنوندرك،المستقيمالخطبأسلوبالتذكاريالثموديالنقشهذاكُتب

وقد.المتوسطةالثموديةالفترةإلىترجعالتيالنصوصأحدأنهكتابتهأسلوب

.قلالمدعوقريبهأولصديقهشَلأحوودتحياتتضمن

)انظرقول"،"كلامأي،لقوالساميالجذرمناشتق،بسيطعلم:قل

110101-.Hoftijzer,Jongeling, ,5991 pp)،المتكلم،،لمتحدثا11ويعني

،ام999،الذييب)انظرالثموديةالنقوشفيكعلمءجاوقد".المفوه

1"1،9:1'395JS)،نظر)الصفويةوا,Winnett,,5791 ;614 Winnett

604.Harding,,7891 p)،قولاكلاماأي،و!ىلقبصيغةءجاوقد()

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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العبرلةالنقوشفي،قال"،تكلمهـويا!أو،هـو"يالإله

)انظرالأوجاريتيةفيقلنويصيغة،(Fowler,,8891أ.")انظر91

.176Grondahl,،6791)p.
)انظربَخَسَ"،الَوَث1َالسبئيةفيتعني،حلشأنمنالرغمعلى:لحش

هواشَلأَح"1يعنيبسيطاعلمًااعتبارهفإن(126ص،ام9،بيستون

ثيابهم،وشملبهمالناسعلىالطرققُطاعمنيخرجمنوهو،الأرجح

الباديةفيبيننامتداولاًزالماالذي،شَلأَحبالعلممقارنتهويمكن

ابنوكان.(049ص،\مج،العربءأسماسجم)انظرالسعودية

هيالمثئُلحأنإلىأشارقد،05.ص،2مج،ام569ا-559،منظور

نبطية.أنهاويَعتقد،عربيةليستكلمةوأنهاالسيوف

(:لم).رقمالنقش

متعمبنسعقبنقخلا

مَعْتمبنقَعْسبنأحقَبواسطة

تمثلغالبيتها،الحيوانيةالرسوماتمنالعديدالصخرةهذهسطحعلىيظهر

إلىينظروهويركضالذيفمنها،وجوهبعدةالمرسوم،النعاملطائررسومات

متقنةغيررسوماتخمسإلىإضافة.الواقفومنها،الخلفإلىوالآخرالأمام

وهولفارسمنظر!،الرسوماتهذهSC!وتمثل،فُرسانمنهاثلاثةيمتطي،لخيول

أمتعه.يحملانوهماالحمير؟()أوالخيولمنثنانوا،نعامةإلىرمحهيوجه

فيحقبصيغةوردلكنه،الأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلمق:حا

اقحوبصيغة،(Winnett,Harding,,317891)انظرالصفولةالنقوش

)انظر،1قحالعلمهاردنجفسروقد.(893،3)انظرالثموديةفي

190.Harding,,7191 p)،اقحأننرجحلكننا،حقامنمشتقبأنه،

الموروثفيءجاعلمحُفه."الإلهاسم+عدل،احق1يعني،مختصرعلم

http://www.al-maktabeh.comزيدبنيقبائلمنحِقوبنو،(186صاهـ،041،الشمري)انظرالعربي
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اعتباره،العلملهذاتفسيروأفضل.(243ص،1991دريد،ابن)انظر

ابن)انظر..الباطل01نقيض،الباطل.اضدوهوالحَقمنأفعلوزنعلى

لاكثرا،لعادلا11ويعني،(94ص،01مج،م5691-5591،منظور

.الحَقةا،عدلاً

منالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبأيضًايُعرفعلم:سقع

،م1991،دريدابن)انظراقعاس"1بالأعلاممقارنتهويمكن،النقوش

)ابنوقُعَيس،(917ص،6مج،م5691-5591،منظورابن؟413ص

،م8391،الأندلسي)انظروقعسيس،(554ص،م1991،دريد

معالْيتعددضوءوعلى.العربيالموروثفيءتجاالتي،(42.ص

-176صص6.مج،م5691-5591،منظورابن)انظرسعقالجذر

يأ،الحدبنقيضوهو،بالقَعَسعلاقةعلىيكونأنإمافإنه،(178

وأ،الاسمبهذاسُميهذهلخلقتهونظر،،الظهر"ودخولالصدر..خروج

القَعَس،إلىإعادتهنرجحلكننا"ا.عجيزتهخرجتالذي11وهو،بالأقْعَس

يعني،بسيطعلمفهولذا.منيععزيزثابتأقْعَسورجل"،الثبات11أي

.العزلز"،المنيع،ا!الثابت

الموازناتمنوللمزيد،..الليل01وهوم،!عمنمفعلوزنبسيطعلمم:!عم

الأخيرةالميماعتبرناإذاحينفي،(171ص،م9991،)الذييبانظر

11دَلكَه11أيمعتًايمعتهالأديممَعت،المعَتَإلىإعادتهفيمكن.زائدة

فيالعلمءجاوقد.9(.ص،2مج،م55915691-منظور،ابن)انظر

,Branden..ام999،الذييب)انظرالثموديةالنقوش !,0591 A

4:56;477.p(,,34Doughty،)أ،3."69 Branden,,B5691(Ph))

CIS,3763;5104,,4525791)انظروالصفوية Winnett)،واللحيانية

Caskel,,5491.541)انظر )p.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:r()1رقمالنقش

نزْثوان

زنثوأنا

للعلم،أعلاهالمعطاةءةالقرا.المتوسطةالثموديةالفترةإلىيعود،ثمودينقش

العلمهذايقرأوقد.لهمقبولتفسيرإعطاءمننتمكنلمأنناكما.مؤكدةغير

بالشكلتفسيرهامنأيفئانتمكنلمعلمانوهماز،ثلأو،نظثنحوعلى

المرضي.

آ(:)1رقماشقش

ببحدفود

دعبو

)بَعُدَ(رَحَلَ()الذي،لحئابتحيات

إلى-كتابتهأسلوبخلال-منالعائد،التذكاريالنقشهذاكاتبأنيظهر

وخوفاتجنبًااسمهاكتابةعدمقررتوقد.امرأةكان،المتوسطةالثموديةالفترة

iأما.لاسمهاكتابتهاحالفيوأهلهاعشيرتهامن()المتوقعةالفعللردة Llقررا

-نظر!أرجحها،لعلعدةلاحتمالاتمفتوحفهو،؟الرحيل3(نق)انظرحثاب

مساعيهلفشلنتيجةكان،عنهاالعشيقهذاابتعادأند-عبالفعللاستخدام

ومضاربها.العشيرةعنكليًاالابتعادفقرر،بهاالاقترانفي

الصفويةالنقوشفيوردلكنه،الثموديةالنقوشفييُعرفلمماضفعل:دعب

فيدعبموبصيغة،()انظر

,Hilleres,Cussini.843)انظرالتدمريةالنقوش ,5991 p)،وبصيغة

Brownand.621القديمالعهدفي6،+در others,,6091)p.بصيغةوجاء
،بيستون)انظرالسبئيةالنقوشفيأخذ"،احتمل11بمعنىلكن،دعب

aوبصيغة،(2هص،م8291 4aالحبشيةفيمَئزَ"".غَئرَ،أي،ح،؟
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31.83au,,8791)انظرالكلاسيكية p،)النقوشفيء،جاحينفيمحأ

,Winnett)انظرابعيد"1بمعنىكاسم،الثمودية Reed,,7391 34a,)b،

,Branden)684،."457نظر)ا"القاصي،لبعيدو"ا ,0591(Jsa)،

)33(:رتماشقش

تعبل

بُعَةبواسطة

قرأناهالذي-اللامبحرف-مسبوفاكاتبهاسمالقصيرالنصهذاتضمن

Branden،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهءجاوقدت.عببتحفظ

Caskel,،5491.144نظر)اللحيانيةوا،(،!5691؟9(،247)مم!9." )p،لصفويةوا

يُولد،الإبلأولادمنوهو،البُعًةمنإفااشتقوقد.(Oxtoby,,5916891)انظر

نأأو.(17ص8،مج،م55915691-،منظورابن)انظروالهُبعالررئعبين

المطرُوبَعً،بمطرهألحودعاعًابَعَايَبعالسحابدغَ،بعمنفعلةوزنعلىيكون

،(17ص8،مج،ام569-5591،منظورابن)انظراخرج"1أيالسحابمن

انتظار.طولبعدبمقدمهلفرحتهما،الغزيربالمطروالديهمنشبهتولادتهإنحيث

)35(:رقمالنقش

مدعل

دَعْمبواسطة

King,,0991;005.p,)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمم:دع Harding

Winnett,Harding,;3457,5201,7891نظر)اوالصفوية.(,4135291

420.Harding,,7191 p)،531نظرا)نيةلقتباوا.Hayajneh,,8991 )p،

Gordon,,6591;386.p.221نظر)الأوجاريتيةوا Grondahl,,6791)p.
al-Said,5991،)انظرالمعينيةالنقوشفييمدعبصيغةعُرفبينما

Benz,,7291)انظرالفينيقيةفيحلمصدعوبصيغة،ه(301.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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السبئيةالنقوشفيوردالذي،ميدعمبالعلممقارنتههـممكن.103.0(

Tairan,,2991.311-4)انظرالقديمة pp)،الكلبي،)انظردُعميبالعَلمْين

)انظروالدعام،(910ص،م1991،دريدابن؟406ص،م8691

من،فَعْلوزنعلىبسيطعلموهو.(581ص،م8791،الهمداني

ابن)انظركثير"امال1أيدَعْملفلانويقال،"والمالالقوة"اوهوالذَعْم

691-??55،منظور oبالقوةلهءدعاوهذا.(202ص،12مج،م

والغنى.الخيرأي،المالوكثرةوالسلطة

(:لم)5رقمالنقش

عنكناو

كَنْعوأنا

الذي،عشك،الثموديةفيوالنونالشينبينللتشابهالعلمهذايقرأع:نك

،الفيروزأبادي)انظرالضجر"11وهو،بالكَشَععلا-لمحةعلىيكونربما

91 AV19ص،م A)،ابن)انظرعنه"اتفرقوا1أيقتيلعنالقوموكشع

فيمكن،عنكالعلمأفا.(231ص8،مج،ام569-5591،منظور

)انظرالأوجاريتيةالنقوشفيءجاالذيم،عنكبالعلممقارنته

124.Gordon,,6591 )p.في"تواضع،اتذلل1يعني،برإد!أنمنوبالرغم

Brownand.884)انظرالقديمالعهد others, ,6091 p)،أنهنرجحفإننا

علىءدامنوالرجليناليدينفيقصَرٌهووالكُناع،الكَنَعمناشتققد

569،منظورابن)انظرَوالتَقصئُفَالقَطعهيئة - \ 4 o o8،مج،ام

تسمىمنأولبهاتميزالتيالجسمانيةالصفةإلىإشارةوهو.314(ص

الاسم.بهذا
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)91(:رقماسنقش

سرحوصو

وحَرَحاَقبرمَ

علىأيضًاءتهقرانستبعدلالكننا،أعلاهالمعطاةءةالقراهذهنرجحنحن

التالي:النحو

سرحوصوأولأ:

حَرَسَ(لذي)اصو

الصفويةالنقوشفيالصيغةبهذهعُرفعلمصوأنباعتبار

Harding,,7191.346)انظر )p.

سرحوصوثانيًا:

()حارسحَرْسوصو

منالعديدفيغرف،سرح،منهماالثاني،علمينباعتبارهما

أهـ،421،)الذييبانظرالمقارناتمنوللمزيد،القديمةالعربيةالنقوش

(242-هصص

نقشًاباعتباره،أعلاهالمعطاةءةالقرانرجحأشرنا-أنسبق-وكمالكننا

وحراسته.التجاريالطرلقمراقبةبهمالمناطالجنودأحدمنكتب،فعلينيتضمن

مقارنتهعندوذلك،"تجسس،راقب11يعني،فعلوزنعلىماضفعلص:و

عيناها،إلاقناعهامنيُرَلمإذاالجاريةفوَصْوَصتصصو،بالجذر

،م8791،الفيروزأبادي)انظر"غيرهأوءبنامنالعملإحكام11:والوَصُ

لوَصْواصوا،(01هص،7مج،م5691-5591،منظورابن؟188ص

منظور،ابن)انظرمنه"ينظرالعينقدرعلىونحوهالسترفياخرق1هو:

.(601ص7،مج،م55915691-

الثموديةالنقوشفيءجا،احَرَسَ"1يعني،فعلوزنعلىماضفعلس:حر
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الصفويةالنقوشوفي،(؟ه(،76،166.")انظر

بنايجدر.(Winnett,Harding,,7891;7903Oxtoby,,4386891)انظر

النحوعلىكانتالتي،438رقمللنص،أوكستوييءةقراعندالتوقف

التالي:

هـلسلمهـاخرسوخل)ج(عل

andhe?'ا raided the arable places in the plain5)كا!لماBu`

11السهلفيالزراعيةالأماكن()علىوأغارَ.جُعَلابواسطة1

هي:المرجحةءةالقراأننرىأنناإلا

هـلسلماخ!رسوحلجعل

11السهلفيالتيالبساتينوحَرَسَ()الذيجَعْلابواسطة1

الوجودوالتعريفالجمعحالتيفيالمذكرالاسمهو،خماكلإنإذ

بالخِمَمقارنتهعندوذلك،(11الزراعية)الأراضي،البساتين11ايعني،ء(الها

،12مج،م115691-55منظور،ابن)انظر"الفارغالبستان11أي

.(91اص

)17(:رقمالنقش

(بالغوددف

ربصناوا

لغَالِبتحيات

صَابروأنا

الثموديةالفترةإلىيرجعأنهالنقشهذاحروفأشكالخلالمننلمس

،؟!غَالبصديقهإلىتحياتهصابركاتبهفيهوجهتذكارينقش.وهوالمتوسطة

:3(.16نق)انظرأنا"11،اناللمتكلمالمنفصلالضميرفيهمستخدمًا
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يعني،غالبفهوغلبًايغلبغَلبقولهممن،فاعلوزنعلىبسيطعلم:بلغ

انظروالمقارناتالموازناتمنوللمزيد،المنتصر"،الغالب،الظافر"11

.(141ص،ام999،الذييب)

نحوعلىءتهقرارجحنالكننار،بثالعلمهذاأيفئايقرأقدر:صب

Winnett,Reed,)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلموهور.صب

Harding,,7191.630نظرا)للحيانيةوا،(,4746,0791 p)نيةلقتباوا

Hayajneh,,8991.671)انظر )p،فيوربصبصيغةعُرفحينفي

Cantineu,,7891;138.p.65)انظرالنبطيةالنقوش Negev,,1991)p،
العلموهذا.(4:9604Res)انظرالسبئيةالنقوشفيبرصيوبصيغة

وهو"،المتحملالصابر،11يعنير،بصمنفاعلوزنعلى،البسيط

الحاضر.يومناإلىمتداولةزالتماالتيالأعلاممن

آ(:)8رقمالنقش

بلزوهـلمل

(الأرض)سَمَدَزَبَلَ()الذيهلمبواسطة

علىتدلله-ءتناقراصحت-إذاالتي،القليلةالثموديةالنقوشمنهو

مستقر!كانبعضهاأنيعنيماوهو،للزراعةالثموديةالقبائلهذهامتهان

ومتمدئا.

King,,0991;558.p,)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمم:لكل Harding

Hayajneh,,8991.852-9نظر)القتبانيةوا،(,95125,5291 pp).وهو

اطعام1هووالهَلامُشيء،كلمناللاصق:الهَليمُ،مل!منبسيطعلم

ابن)انظر"الجبالءاظبااوالهُلُمُ:بجَلدها".عجلةلحممنيتخذ

ام،874،الفيروزأبادية617ص،12مجم،55915691-،منظور

الظبي".11يعنيربمافهولذا(.1151ص
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يَزْيلُهُزَرْعهزَبَلَ،زَبَلَ""سَمَدَ،يعني،فَعَلَوزنعلىماضفعل:بلز

اذإلأرضازَبَلت،(3031ص،م8791،باديالفيروزأنظر)اا!"سَمَدَهأي

،11مج،ام569ا-559منظور،ابن)انظربالرئلأصلحتها

السريانيةفيزَبَلَ"11أياحث!،بصيغةالفعلوردوقد(..تم.ص

Costaz,,6391.38)انظر )p.لكنالقديمالعهدفي،إ؟5بصيغةوعُرف

Brownand,,6091)انظرفي"نَزَل،اسكن1وهوآخربمعنى others

)p.925.

)"2(:رتماشقش

ذ....وددف

....للِتحيات

بقيةفقدان،إلىوالطبيعيةالجويةللعواملنتيجةالصخريةالقشرةسقوطأدى

.التذكاريالنصهذاحروف

)03(:رقماشقش

.....لاقوشتوىِزحنبببخل

إلىواشتقاق،حزيبنحَبَاببواسطة

الأنواعالمتعددةالحيوانيةالرسوماتمنالعديدالصخرةهذهعلىرُسم

.وكلاب،ووعول،جمال:علىواشتملت،الإتقاندرجةفيوالمتفاوتةوالأشكال

الأعلىإلىيديهيحرك،رقصحالةفيشخصًايمثلوحيدآدميرسمإلىإضافة

لفظةمنيتكونجد(قصيرالأول،نقشانالصخرةهذهعلىكُتبوقد.والأسفل

النقشفهو،الثانيأماء.الهاحرفوهوللعلمالأولوالحرف،اتحيات"1أيددو

إلىاليسارمنوالمقروء،المستقيمالخطبأسلوبكُتبوالذي،علاهأالمذكور

أيضًااستخدمقد.(3نق)انظرحبّابالنقشكاتبأننلاحظأخرىمرة.اليمين

السبعة.السحريةالخطوط
http://www.al-maktabeh.com
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4jr)يروحأيضًايقرأفإنه،والزايالظاءحرفيشكلفيللتشابهنظر،

)انظرالصفويةالنقوشفيإلامعلوماتنا--حسبيظهرلمالذي

2887891,,Harding,,7191;491.p Winnett,Harding).يحتملوهو

النَصيب11ُهوالحَظَ،!قحمنمختصر(علمااعتباره:الأول،تفسيرين

55691،منظورابن)انظروالخير"الفَضْلمن - 91 o7،مج،م

علمًااعتباره:الثائي(110الإله)اسم+مناحط1ويعني،(44.ص

هووالحُظوة،الحَظوَةبلفظةمقارنتهعندوذلك،"السهم11يعني،بسيطَا

،امج،،م5691-5591،منظورابن)انظر"الذراعقدرصغيراسهم1

الفينيقيةالنقوشفيحصبصيغةلكنالمعنىبهذاوردالذي،(18هص

الأوجاريتيةالنقوشفي،حقوبصيغة،(Tomback,,7891أ."أأ)انظر

Gordon,,6591.395-6)انظر pp)،معمصرفًاوردوقد؟دوبصيغة

Brown)انظرالقديمالعهدفيكثيرةمواضعفيمختلفةضمائر and

643.others,,6091 )p،وبصيغةhassانظرالكلاسيكيةالحبشيةفي(

742.Leslau,،8791 p)،الدوليةالآراميةفي،احق؟اروحوبصيغة

Cowley,,3391:128)انظر Ahiq)،الرامي،11أييحظوبصيغة

1،بيستوننظر)االسبئيةالنقوشفي"القوس 9 A Yوجاء.(7هص،م

،(ا!،)أء6!+ا،752991.")انظرالآراميةالنقوشفي،يرْحالعلم

النقوشفي!يرْحبصيغةءجابينما.(6501CIS)انظروالصفولة

King,,0991.493)انظرالثمودية )p،القديمالعهدفي6؟5،؟إوبصيعْة

Brownand.303)انظر other,,6091 p)،النقوشفي!يحزوبصيغة

أبوالحسنأنلاحظ،(S:\33،م7991،أبوالحسن)انظراللحيانية

لمكانكعلمالسبئيةالنقوشفيوردالذي،يمحزاعتبرقدأيضئا

Harding,,7191.881)انظر()مدينة p)،أبوالحسن،)انظرلشخصعلمًا

القتبانيةالنقوشفي،معيزحبصيغةوجاء.(92هص،ام799

Hayajneh,,8991.119)انظر )p.إلىإعادتهالعلملهذاتفسيروأفضل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منظور،ابن)ائظراتكهَن"1أيوتحرىحَزْئاحَزَى،التكهنوهو،ارْح

الصيغةبهذهأيضئاوردالذي،(174ص،1مج،،م5691ا-559

)انظرالفلسطينيةاليهوديةالآراميةاللهجةفيانَظرَ"بمعنى،يرْح

194.Sokoloff,,2991 p)،101نظرا)والفينيقية.Tomback,,7891 )p،

Brownand,.6091)انظرالقديمالعهدفيانَظرَ"؟إ6،وبصيغة other

Costaz،)انظرالسريانيةفيرَأى"،انظر،أي،س!لموبصيغة،9(203.

)انظرلدوليةاالآراميةفيرأى"11أيهـ،رْ!وبصيغة،(،1016391."

49:Cowley,,3391 Ahiqفي"نظروا،رأوا11أي،ورْح(وبصيغة

نَظرَ،اأي،؟إ"وبصيغة،(5صه،ام699،الصمادينظر)االتدمرية

Jastrow,,3091.344)انظرالترجومفيقَرَرَ" )p.بسيط،علمفهولذا

".المطلعالناظر،،الكاهن،المتكهنيعنيربما

)31(:رقمالنقش

يزربنببحل

رزيبنحَئاببواسطة

إلىاليمينمنويقرأ،المستقيمالخطبأسلوب،التذكاريالنقشهذاكُتب

الثموديةالفترةإلىيعودأنهء،الرامثلحروفهأشكالخلالمن،وندركاليسار.

)انظرببحالعلمين،البنوةواسماللامحرفإلىإضافةيتضمنوهو،المتأخرة

.يزور،(3نق

،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلمي:رْر

القتبانيةالنقوشفيزاربصيغةوردالذي،بالعلممقارنتهيمكنلكن

Hayajneh,,8991.151-2)انظر pp).زارالفعلأنمنالرغموعلى،

،(21.صاام829،بيستون)انظرالسبئيةالنقوشفيأنفَق!!11يعني

Leslau،)انظرالكلاسيكيةالحبشيةفي"الأبيضالطائر11يعني!ممةَعوان

,8791.478p)،يكونقدإذالعرييةاللغةفيوردبمامقارنتهنرجحفإنناhttp://www.al-maktabeh.com
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ويُرْزي،استَنَدْت"11أياللهإلىأرْزَيتُ،بَرةإذافلانًافلانرَز!مناشتقاقه

،امج،،ام10qا-559منظور،ابن)انظرإليها"ايلجأ1أيقوةإلى

11،المستند،الملتجئ11يعنيبسيالا،علمًايكونربمافهولذا32(..ص

إليه-نميللاما-وهويكونأنأو.الإلهعلىِومستندملتجئوالمقصود

-ا559منظور،ابن)انظر"الصوت11هوالرْزز،رزبالجذرعلاقةعلى

"صوت+يعنيقدمختصر،علمفهووهكذا.(ص353،همج،م5691

(1..الإله)اسم

3(:)لمرقمالنقش

هـمنذالدتمْجنبتلدجل

نهمقبيلةمنجمدةبناللاتجَذبواسطة

رسميسارإلى،المتأخرةالثموديةالفترةإلىأيفئايعودالذيالنقشهذاكُتب

إلىاليمينمنويقرأ،المستقيمالخطبأسلوبمكتوبنقشوهو.لجملمتقنغير

كاتبهافيهاأشارالتيالمجموعةهذهنصوصأولأنهفيأهميتهوتكمن.اليسار

71(.6،:نقوشأيضًا)انظرقبيلتهاسمإلى،6(نق)انظرلتجد

يكونأنيمكنالذي،تحدجأيفئاءتهقراإمكانمنالرغمعلىت:جمد

كإنكارالإقرارنقيضاهووالجُحُودالجَحْدُ،حدجبالجذرعلاقةعلى

هـممكن،(601ص،3مج،م5691-ا001،منظورابن)انظرالمعرفة

أنناإلا.(42.ص،م1991دريد،ابن)انظرجَحْدنبنوبالبطنمقارنته

-حسبيُعرفعلموهو،تجمدءتهقراء،استحياعلى،نرجح

دمجبصيغةوردلكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا-

مدينةاسمنجمد.(Littmann,,2084391)انظرالصفويةالنقوشفي

الذيجَمَدَبالعلممقارنتهويمكن.p(al-Scheiba,,8291.55)انظرسبئية

فهولذا.367(ص،م1991،دريدابن)انظرالعربيالموروثفيءجا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصلب،11ويعني،الشديدالصلبالشيءمن،دمجمنفعلةوزنعلى

.11لقويا،لشديدا

بالأداةمسبوقة،تلدجالنصكاتبإليهاينتميالتيالقبيلةاسمم:!ن

.(133ص!،،الذييب)انظرالقبائلءأسماتسبقالتيل،ادْ

كما،القحطانيةهمدانمنعربيةقبائللعدةلقبيلةكعلم،نهموجاء

،م8591،كحالة)انظرالعدنانيةمنصعصعةبنعامرمنكبطنوردت

1(.891ص،3مج

)33(:رقمالنقش

ببخنبركبل

حَئاببنبَكْربواسطة

إلىيعودأنهوالكافءالرامثل،التذكاريالنقشهذاحروفخلالمنيتضح

ببحوللعلم،(10نق)انظرركبالعلمبخصوص.المتأخرةالثموديةالفترة

3(.نق)انظر

)35(:رقمالنقش

مرأبنضضحل

مرابنحَضئاضبواسطة

نأفيبدو،البنوةاسماستخدامإلىإضافة،والنونءالراحرفيلشكلنظرأ

رسمجانبإلىكُتبوقد.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيعودالقصيرالنقشهذا

لجمل.سيء

علىالحَث11هو،الحَف!إنإذ،ضحضمناشتقاقه،بسيطعلمٌض:حض

بمثابةوهو.(136ص7،مج،م5691-ا009منظور،ابنانظرإالخيرا"

-حسبالعلمهذاويُعرفوالخير.والريادةبالقيادةوالديهمنلهءدعا

http://www.al-maktabeh.com
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:أرم

حضبصيغةءجالكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرة-معلوماتنا

(.0032CIS)انظرالصفويةالنقوشفي

النقوشفيوردالذي"سيد"،أي،امرمناسيد"1يعني،بشيطعلم

)الذييب،انظروالمقارناتالموازناتمنوللمزيد،الأخرىالسامية

في(أر)مالعلم،عُرفحالكل.على(-16162أصص،م0002

gn.545,0991,)انظرالثموديةالنقوش p!انظروالصفولة،(ف(

,Littmann,,4391;326.p Winnett,,5791;491.p Winnett, Harding

,7891.061p)،ت101:2،م7991،أبوالحسن)انظرواللحيانيةis

Maraqten,,8891.181نظرا)ميةوالآرا،(024 p)،نظرا)لتدمريةوا

96.Stark,,7191 p)،المعينيةالنقوشفيترامبصيغةءجاحينفي

,la.221Said-)انظر ,5991 p)،7191)انظروالسبئية,,Harding

Hayajneh,,8991.132)انظروالقتبانية،ه(537. p)،لراموبصيغة

Jackson,,8291:47)انظرالعمونيةالنقوشفي As)،انظروالنبطية(

)انظرالحضريةالنقوشفييراموبصيغة،(\:95،ام899،الذييب

621.Abbadi,,8391 )p.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لطيمرا:لمونحا

عرضخطعلىسكاكاجنوبالموقعيقع

طولخطوعلى

5غ

ه0ً

ه2َ

v?

)35(:رقماشتش

هـنشدفود

يشَنَهتحيات

ائرسوماتمنالعديدجانبإلىالقصير،التذكاريالنقشهذاكُتب

إلىالأعلىمنويقرأ،العموديالخطبأسلوبمكتوبوهو،والوسوم،الحيوانية

لأسفل.ا

الثمودية،النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيعلمكل:!ش

،((ح+ولا*كةث!4،!ولأنظر)االصفويةالنقوشفييضًاأعُرفلكنه

Harding,7191،)انظرهاردنجأنإلىالإشارةوتجدر.,7891(3111

ومما،()شناالعلملهذاوهاردنجونيتءةقراصححقد"(036.

نأعلىتدلالتي،المرافقةالنقشرسمةهي،ءتهقراصحهَيؤكد

Winnett،)انظرا!شوليسهـ،!شهي:العلمءةقرا

Harding,,7891)56:1p.دريد،ابنأن-رغمالعلمهذاأننرجحونحن

العربيالموروثفيءجاالذي،شَنالعلمفسرقد،32هص،م1991

والسقاءوالقربةالدلوشَنمنبأنه،(946ص،ام839،الأندلسي)انظر

للغاراتالمكثروهو،شَنَّمنفعلةوزن-علىشَنانُوالجمع،يَبسإذا

مثل،243(ص،13مج،ام569-ا559منظور،ابن)انظروالغَزو

شكلبينللتشابهونظر!.وحوائجهمثيابهمالناسيشلحالذي،مشلَح

،!شليقرأقدفإنه،النصوصمنالنوعيةهذهفيوالنوناللامحرفي

CIS;1575,7191،انظر1الصفويةالنقوشفيءجاالذي Hardinghttp://www.al-maktabeh.com
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الذييب،؟72ص،م9g1°1،)الذييبانظرالمقارناتمنوللمزيد،"(356.

المجموعة.هذهفي3رقمالنقشأيضًاوانظر،(911ص،أ0002

)31(:رتماشتش

مقدفود

ملقو!تحيات

مناسُتقاقهفإن،ءةالقراهذهصحتإذالكن،مؤكدةغيرءتهقراعلمم:ق

والمترادفاتالموازناتمنوللمزيد،الاكبر"،الأعلى11تكونأنوهي،القفة

)انظرمقوالساميالجذرمنأو.(37ص،م9991،)الذييبانظَر

)انظراقوام"1:العلمفيقرأ،(صص،م0002،الذييب

.(001صاهـ،1،الذييب

:(V)3رتماشقش

عروفددو

نونوا

لورغتحيات

نووأنا

،ددوفيالدالحرفيشكلهو،التذكاريالنقشهذافيللنظراللافت

الأيسر(.العموديالخط)بدونالمألوفعنمختلفبشكلكُتبافقد،اتحيات"1

المتوسطة.الثموديةالفترةإلىيعودأنهحروفهأشكالخلالمنونلمس

الثمودية،النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلمرع:و

الوَرِع،منفَعْلوزنعلى،بسيالاعلمًااعتبارههو،لهتفسيروأفضل

8،مج،ام569-5591منظور،ابن)انظرالمتحَرج"التقيالرجل11وهو

.ءوالنقاوالتُقىبالوَرعوالديهمنلهءدعابمثابةوالمعنى.388(ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ون:

بصيغةالعرييالموروثفيوردالذي،المركببالعلممقارنتهويمكن

1،الأندلسينظرا)ورعمال 9 A Y105ص،م).

Winnett،)انظروالصفوية،3)(617)انظرالثموديةالنقوشفيوردعلم

207.Harding,,7891;3616 Winnett,,5791)p.إلىالإشارةوتجدر
على3617،رقمالنصاقرآحيث،وهاردنجونيتفيهوقعالذي،الخطأ

التالي:النحو

)د؟(بعنبكلمل

عَبْدبنمالكبواسطة

,Winnett,,7891)انظرالمرافقةالنقشرسمةإلىاستناد!لكننا Harding

هي:الصحيحةءةالقراأننرى،(:اه63

رتكهـبنربعنبكلمل

نبرعبن(المالكمالكبواسطةالبكرة

فيالواضحةالأخيرةالكلمةءةقراوهاردنجونيتالباحثانأغفلفقد

الصفولةالنقوشفيورد:نبرعبصيغةالعلمكلعلى.النقشرسمة

Harding,,7191.414)انظر )p.

)انظرالنبطيةالنقوشفيناوبصيغةالعلمورد،حالكلعلى

42.Cantineau,,7891;09.p Negev,,1991)p.نأله-رغمشرحوأفضل

وَنهإلىالونيّالعائلةاسمأعادقد،322ص،2مج،ام199،السيوطي

وهوبالأصابعبهيُضْرَبالذيالمئنْجوهو،الوَنإلىتهإعادهوحدَ-

5569،منظورابن)انظرالضعفوالوَنُ،الونج - 1 ° o13مج،ام،

.(9951ص.ام879.ديباالفيروزأ؟354ص
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(:)38ا!فتشرقم

سلوخنمعلحدويرعويترنبيكال

ولمتلف

اللاتفيا.()سَرَقوخَلس،عماندَخَلَثم،ورعىرتيبناكيبواسطة

لغنى()االمال

الذي،()المتعرجالزقزاقيالخطبأسلوبالمكتوب،النقشهذاأهميةتكمن

الثموديةالفترةإلىيرجعأنهحروفهوأشكالكتابتهأسلوبخلالمننلمس

أمور:عدةفي،المتأخرة

النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبتأتيمفرداتظهور:الأول

.(أدناه)انظرلموو،لسوخ،حلدنحو:الثمودية

للمرة،معلوماتناحسبيردوالذي،مكانعلىالدال،نمعالعلمظهور:الثاني

للمملكةالحاليةالعاصمةن-مع-أيوهي،الثموديةالنقوشفيالأولى

الهاشمية.الأردنية

دخولهإلى،ممطكاأشارفقد،النصتضمنهالذيوالحدثالموضوعطرافة:الثالث

.واللافتنصهفيذكرهعدمفضئلشيء،باختلاسقامحيث،عمان

اللات،آنذاكعندهمالمعروفةللربةءالدعافييترددلماكيأن،للانتباه

إلىالإشارةوتجدر.الاختلاسبعمليةقامأنبعدآمالهوتحققتغنيهبأن

أمرين:أحدإلىيشيرقد،اللاتللربةالدعاءأن

نيُعدًاوشرلعتهمالثموديينالبدوعقيدةفيوالاختلاسالسرقةأن-أ

التيالغزواتمثلتمافا،المستنكرةغيرالمألوفةالعاديةالأمورمن

مستنكرةتكنفلم،الإسلامقبلالعرييةالقبائلبينتدوركانت

يُفترضالتيوالواجباتالحقوقمنأحيانًاتعتبربل،العربلدى

بها.القيام
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:ياك

ىتر

:يرع

الذياسلحْللفعلاستخدامهرغم،نرجحهلاماوهو،اكيأن-ب

ولتأكيد،منهبسرقتهأحدقامشيئًاوأخذاستردإنما،"سَرَقَ"يعني

القاطنالشخصمن،منهسُرقمااستردادفياكي--أينجاحه

النص.هذابكتابةقام،عمانفي

لكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلم

Harding,,7191;63.p,,6891)انظرالصفودةالنقوشفيءجا Oxtoby

الدهر"،شدائدمنالشديدة11أيبالاكةعلاقةالعلملهذاأنويظهر.(337

الحراشديد1أيألثعكيومويقال،الريحوسكونالحرًشدةأيفئاوالأكة

0091-،منظورابن)انظر"الموت11هيوالأكة،ريح"واحتباسلينمع

يعني،بسيطعلميظهر--كمافهولذا293(.ص،1.مج،أم569

يومفيالمولود11أو،وجبروتهبقوتهء،الأعدالتخويفوذلك"الموت11إمًا

.الحرارةالشديدالصيفءثناأفيتمتتهولادلأنوذلك،حار"

الرئيسوهو،الرثمنفعلىوزنعلى،البنوةبأداةمسبوق،بسيطعلم

2،مج،م5691-ا559،منظورابن)انظرءوالعطاالشرف،الرجالمن

كلعلى".الإلهاسماعطية+1يعني،مختصر،علمًايكونوقد.34(ص

Branden،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهالعلمءجا،حال

1931(،".167,,A5691 (ph،)الصفويةفي،رتبصيغةجاءحينفي

)انظراللحيانيةفيلا!روبصيغة،()انظر

)الذييب،أيضًاانظر،(يشرحهلمالذي0:03،3،م9991،أبوالحسن

.(147صهـ،1421

على،الأفعالغالئايسبقالذي،الواوالعطفبحرفمسبوق،ماضفعل

هـ،12،1،الذييب)نظراالموازناتمنللمزيد،اارعىا11يعني،فَعَلَوزن

بمعنىمذكرمفردكاسموردتي،رعكلأنإلىالإشارةتجدر.(161ص

1،م9991،أبوالحسن)انظراللحيانيةالنقوشفي"الراعي11 : YM)،
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الذي.اللحيانيالنقشلهذا،أبوالحسنمنالمعطاةءةالقرانرجحلاولأننا

التالي:النحوعلىكانتوالتي،المتعرجالخطبأسلوبكُتب

الراعيمعنمعنهـ:رعي-ا

يعررهفمنمفن:يرعهـر-2

r-غابةذوذغبت

وطلحنطلحن-4

كُتبالذي،اللحيانيالنقشلهذا،الصحيحةءةالقراأننعتقدونحن

التالي:النحوعلىهي،المتعرجالخطبأسلوب

الراعيمَعْنيهـرعنعم-ا

؟(النص)أييخربهفمنر!رعينمف-2

غَيْبةذو()فالإلهتغبذ-3

)يرشه(يمنعهطولحيْ-4

يليأنيفترضإذمقبولاً،معنىًتعطيلا،أبوالحسنمنالمعطاةءةفالقرا

يقرأوالفعل،الإلهبهسيقومالذي،الفعل-هذهحالتنا-فيالإلهاسم

ليقرأءً،ياالأولالحرفيقرأأننستبعدلالكنناو،روحلنبسهولة

)انظرالرًشُهواللحْط،أي"رَشَ"رولحالجذرمنو،حروليالفعل

9،منظورابن o o-69ا oيوافقالتقديروهذا.938(ص7،مج،ام

وزنعلىالفعليجعلالنوناستخدامإنحيث،اللحيانيةاللغويةالقواعد

هي،الواو،حالكل.علىالعبريةالكتابةفيإلايُعرفلمالذي،نفعل

المفرد.المذكرللغائبالمتصلالضمير

الواو،العطفبحرفأيضًامسبوق،فعلوزنعلىماضفعلهول:دح

-حسبيأتيوالفعلثم".اتعنيهذهحالتنافيأنهانعتقدالتي

11،دَحَل11َيعنيوهو،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا-
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:نمع

سلخ

فيدخلت11أيأدْحَلفيهدحلت،خلدبالجذرمقارنتهعندوذلك

-5591،منظورابن)انظر"دخلهإذا،الذَحْلَفلانودحل،الذحْل"

وردقدالفعلأنبالذكرالجدير0(237238-صص11امج،م5691

)انظرالأوجاريتيةالنقوشفيخشي"،اخاف1بمعنى،لحدبصيغة

العهدفي؟؟؟،بصيعْةلكن،نفسهوبالمعنى،(

Brownand.1078)انظرالقديم others, ,6091 p)،فيرْحلوبصيغة

,Hoftijzer,)انظرالموازناتمنوللمزيد،أخرىساميةنقوش Jongeling

,5991.01-903pp).

النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبأيضًايرد،لمكانعلم

-al,8291،)انظرالسبئيةالنقوشفيهذهبصيغتهءجا،الثمودية Scheibe

ح2.50!أ،6391)انظرالسريانيةفي،!!ه*وبصيغة،"(.114

Brown,and,)انظرالقديمالعهد!يأ،در!أوبصيغة5(،415. others

-bitالمكانباسممقارنتهويمكن.9(976. Am- am- na،فيوردالذي

المكاناسممقارنةصحوإذا.p(iM.13lik,,0891)انظرالاكاديةالنقوش

منفعلانوزنعلىفهو،الأردنية،العاصمةالحاليةعفانبمدينة،نبمعِ

منظور،ابنبذلكأشاركما،عمنمنفغالاًيكونأنولجوز،يَعُمَعم

،4مج،ام869،قوتهـبا،928ص،31مج،م5591-6591

امكان1بمعنىفسرهقد،601ص.م4991،المعانيأنحينفي،151ص

11.العامةأو،الشعب

يأعَئمإلى،عمنإعادةهوالصحةإلىالأقربالمعنىأننرجحلكننا

منظور،ابن)انظربالخيريَعُفُهمالذيالكافيالرجالمنوالعَئمعاخ!،ااتاما1

يعني،فعلانوزنعلىفهولذا.427(ص،12مج،م55915691-

بطبيعةمقارنةوالجويةالطبيعيةبظروفهاعمَان،"التامة،الكاملةالأرض11

كاملة.تامةأرضًاكانتالصحراويةالعربيةالجزيرةشبه
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:لوم

ويعني،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا-حسب

واختلستهالشيءخلست،لسحْبالجذرمقارنتهعند،سَرَقَ"ا،"خَلسَ

ابن)انظر"ومخاتلةنُهْزةفيالأخذ11هوالخَلس،استلبتهإذاوتَخلسته

6(.صه6،مج،م5691-5591منظور،

)انظر،الخير"،الغنى،المال11يعني،والإطلاقالجمعحالتيفيمذكراسم

الربةباسممسبوق.636(ص،1امج،ام569ا-559،منظورابن

منوللمزيد،"اللات11وهي،لتالشماليةالعرييةالقبائللدىالمعروفة

.(9782-صص،3991،)باخشوينانظرءوالآراالدراسات

)93(:رقمالنقش

لتخلوزت

خَتالبواسطةوهذا

الأسفل.إلىالأعلىمنالمقروء،العموديالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

يسارإلىكُتبوقد.المتوسطةالثموديةالفترةإلىكتابتهأسلوبخلالمنويعود

الراسم.هو،النصكاتبأنإلىواضحةإشارةفي،لجملجيدرسم

لكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلمل:تحْ

Huffmon,،6591.205)انظرالأموريةالنقوشفيهذهبصيغتهورد p،

والخَتْلل،تحْإلىإعادتههولهتفسيروأفضل.(يفسرهلمالذي

اخدعه1أيوخْاتَلهوخَتَلائاخَتْلاًويَخْتله،تَخْتُلهخَتَله،غفلةمنتَخادعُ

5569،منظورابن)انظر"غفلةعن - 91 o991ص،1امج،ام)،

ماهر!يكونبأنلهءدعاوهوالأمر،فيماهر،مخادعسريعأنهوالمقصود

عمله.فيدقيقًاسريعًا

الذييب،)انظر"هذه،اهذا1يعني،المؤنثأوالمذكرللمفرد،الإشارةاسمت:رْ

1ا ، Y،الخاصةالنقوشأرقامفيالمقصودغيرالخطألاحظ.(21هصهـ
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،29،45،أأ88:التاليةالأرقامإلىأشيرحيث،اهذا"1،الإشارةباسم

الأرقامهووصوابها،(21صههـ،1429،الذييبنظر)ا،87،أ83

.83،87،09ج،45:التالية

)05(:رقمالنقش

تحومتل

رَسَم)الذي(تلم

إلىاليسارمنالمقروء،المستقيمالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذاجانبإلى

تلمقاموقد.أمهثديمنيرضعصفير()جمللحاشيمؤثر،منظريظهر،اليمين

إلىإشارةفي،القلبشكليشبهإطارداخلالمنظرورَسَمَ،القصيرنصهبكتابة

.للجمال،متلمحبة

،(CIS,0221Winnett,,7085791)انظرالصفويةالنقوشفيءجاعلمم:تل

،22SU)انظرالثموديةالنقوشفيتلملتبصيغةءجاحينفي

Harding,,7191.371)انظرالسبئيةفيملتبحوبصيغة )p،

Brownand,,6091)انظرالقديمالعهدفي!؟!غ"،ويصيغة others

أبوالحسن،)انظراللحيانيةالنقوشفيميتلوبصيغة،6801.0(

التلميذ،11أيأتْلامإلىم،تلالعلميفسروربما.(222ص،م9999

791،الفيروزأبادي)انظر"الطويل"مِنْفَخُهأو،"الصائغ Aم،

.(9913ص

هذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيافَعَلَوزنعلىماضفعلت:ح

بالجذرمقارنتهعندوذلك،رَسَم"،انَحَتيعني،النقوشمنالنوعية

،2مج،ام569-5591،منظورابن)انظراوحَذااقَشَر1أي،حَتًت،ح

القبائلعندالجذرلهذاالأصليالمعنىأنعلىيدلماوهو.(22ص

دط،بصيغةالفعلورد،حالكلعلىالرَسْم".،الحك11هو،الثمودية
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شأ30كاأ.6391،7)انظرحَثً"،اجذب1بمعنى،السرلانيةفيدنلا،4لد

الحبشيةفيطلبَ"،سَأل،ابحث1أي،hatataوبصيغة،"(012.

Leslau,,8791.842)انظرالكلاسيكية )p.

)51(:رتمأشقش

خرجنبمخرل

رُخخبنجَرْمبواسطة

القصيرالتذكاريالنقشهذاحروفبقيةءةقرافإن،الثانيالعلمءةقرابخلاف

.جيدة

الأعلاممنوهوا.لمحرزَا01يعنيالذي،مجر،السريانيالجذرمناشتقعلمم:جر

المقارناتمنوللمزيد،الأخرىوالساميةالثموديةالنقوشفيالمعروفة

.(18-ص17صهـ،1421،الذييببة9،م6991،الذييب)انظر

الثمودية،النقوشفيالأولىللمرة-تنامعلوما-حسبيُعرفعلم:خجر

،منظورابنيذكركماوهو،الرُخخإلىإعادتههولهتفسيروأفضل

كُورَة.سما،81ص،2مج،م5591-6591

)53(:رقماشقش

حابنم

نمسبواسطة

رائعرسمبجانب،المستقيمالخطبأسلوبالقصيرالثموديالنقشهذاكُتب

فيتعنيالتيء،البابالأداةالنصيبدأاليسار.إلىاليمينمنيقرأوهو.لجمل

عملمنكان،المرافقالجملرسمأنوالمقصود،ابواسطة"1النقوشمنالنوعيةهذه

نمس.

،الجوهري)انظرالثعبانتقتلدُويْبةوهوالنَمسُيعني،بسيطعلم:س!م
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6،مج،م5691-5591،منظورابن879!ص3،مج،ام979

معروفوهو،وصلابتهبقوتهتشبهًاالاسمبهذاسميوقد.(234ص

،م9991،الذييب)انظروالصفويةالثموديةالنقوشفيهذهبصيغته

.(209ص

)53(:رتماشقش

لكتدفود

لالزننوا

تَكللِتحيات

لإنَزلوأنا

أيضًا)انظرالقلبكبيرحدإلىيشبهإطارداخل،الثموديالنقشهذاكُتب

وأسلوبحروفهأشكالخلالمنونلمس.(4.رقمالفوتوغرافيةالصورة

فيهضمًنتذكارينصٌوهو،المتوسطةالثموديةالفترةإلىيرجعأنه،كتابته

تَكل.لصديقهتحياتهل،!لنز،كاتبه

King,)انظرالثموديةالنقوشفيإلامعلوماتنا--حسبيظهرلمعلم:لتك

,0991.483)p.!منظور،ابن)انظرللكالجذرمعنىإلىواستناد

معانٍعدةيحتملفإنه،95-895(.صص،11مج،ام569أ-559

عند،"المحفوظالمستور،11يعني،تفعلوزنعلىبسيطعلمأنهنحو:

البق.منبهيُتَوقىكالبيتيخاطالرقيقالستر11وهي،الكلةإلىإعادته

وهو،الإكليلألبسه11أيكَلَلهُمنالوفير،والخيرلهَبالغنىءدعاهوأو

وذلك،والأولادالعيالبكثرةلهءدعاهوبالجواهر".أومزينةعصابةشبه

علىوالثًقْل".العَيْلصاحبهوثقلالعيال10وهو،الكَلإلىإعادتهعند

،م1991،دريدابنشرحهالذي،كُلالبصيغةالعلمهذاءجا،حالكل

يقول-كماويمكن،الكَلالةومنهالنَّسَبتكَلُلمناشتقاقهبأن،526ص
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كلاةالرجلكلأعَياإذاكلاًيكلكلأمنيكونأندريد-ابن

للمرةمعلوماتنا--حسبيأتي،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلم:للانز

الأولعنصرهمقارنةعندوذلك،إل"()الإله"ضيفإفاويعني،الأولى

ابن)انظر"عليهنزلإذاللضيفهيئاما1هوالنزُل،الضيف:بالنزيل

1،منظور 9 o 6 1- 59 o6صر11،9مج،م)o.فضل،بركةء،اعطا1أو

الرَيْع11وهوبالنَزل،لنزالعنصرمقارنةعندوذلك،إل"(الإله)من

الفضل"كثيرأينَزَلذوورجلوبركتهزكاؤهأييُزرعمارلع،والفَضْل

،11مج،م5691-ا559،منظورابن)انظر!اوالبركةءوالعطا

هز"ا،اهبط1بمعنىد!ك!ابصيغةءجاالفعلأنبالذكرالجدير9650(ص

اسَالَ،1بمعنى5إإوبصيغةصا(،340،عة002"،6391)انظرالسريانيةفي

Brown,and,,6091)انظرالقديمالعهدفي"إنساب،رَشَحَ،سَاحَ others

النقوشفي"انازلأيم،لزنبصيغةكاسمءجاحينفي.9(633.

.(201ص،م1°82،بيستون)انظرالسبثية

)55(:رقماشتش

ببحدفود

لحَئابتحيات

،3،رقمالنقشمعإطار،داخلكُتبالذيالنقشهذايكونأنيستبعدلا

3(.نق)انظر،بحبالعلمنق43(.بخصوص)انظرللارْنأيضًاكتبهقد

د(:)5رقمالنقش

لتدفدو

ردموان

لإلدتتحيات

مُرادوأنا
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ضمنهوقد.المتوسطةالثموديةالفترةإلىالعائدة،التذكاريةالنقوشأحدهو

.إلدتلصديقهتحياته،مُراد

تأكيدصعولة-معلكنمقبولاً،تفسير(تفسيرهبعيدحدإلىيصعبعلم:تلد

الأولعنصره،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبًاعلفااعتبارهيمكنذلك-

السريانيةفيتعني،ا!ولىو؟+،،ا"!اباللفظتينويقارندت،

ostaz,,6391.17)انظراشريعة"1 p)،القديمالعهدفيعُرفتاوالثانية

Brownand.206نظر)ا"السنة،الشريعة11بمعنى others,,6091)p.ويمكن

Holladay,,8891)انظرالقديمالعهدفيءجاالذي؟؟7،بالعلممعادلته

75.0).

منأوللأنهمراد!سُميالشخصأن893،ص،م1991،دريدابنيرى:دمر

فَغالوزنعلىبسيالاعلمًااعتبارهالأرجحأنحينفي،باليمينتمرد

يأ،!غ؟6بصيغةالقديمالعهدفيالجذرءجاوقد،المتمرد"،"الثائريعني

Brownand.597نظرا)ااشق،عصى،علىتمردا1 others,,6091)p.وقد

)انظرركض"،تألم11بمعنىلكن،الترجومفينفسهابالصيغةعُرف

638.Jastrow,,3091 p،)انظرالسريانيةفيإ"ممةوبصيغة(,Costaz

,6391.191p)،الفلسطينيةاليهوديةالآراميةاللهجةفيدمروبصيغة

Sokoloff,,2991.823نظرا) p)،وبصيغةmarradaسار،اهجم1أي

Leslau,,8791.753)انظرالكلاسيكيةالحبشيةفي،0011.بسرعة )p.وقد

Branden,0591،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهالعلمهذاعُرف

457391,246,bis),;375.p Winnett, Reed)نظرا)لصفويةوا،(كا!أ

12757891,,Winnett, Harding)،7191،نظرا)لمعينيةوا,al-Said

بصيغةءجاحينفي،()انظروالتدمرلة،"(

وبصيغة،(2هـ،14\4،الذييب)انظرالنبطيةالنقوشفيودمر

Harding,,7191.450)انظراللحيانيةفيدممر p)،انظروالقتبانية(

http://www.al-maktabeh.com



65

232-3.Hayajneh,,8991 pp)،لحضرميةوا(3:863نظراRes)،وبصيغة

Holladay,,8891.412)انظرالقديمالعهدفيتجغ؟+، )p.يطابقوهو

59،طلاس،عدي)انظرمُرادالحاضريومناحتىالمعروفالعلم Aام،

الهمداني،)انظرالعربيالموروثفيأيفئاءجاالذي،(24.ص

Abdallah,,7591!604صاام839،الأندلسية02هص،م8791

،ام859،كحالة)انظرالقحطانيةكهلانمنبطنهممُرادوبنو.87.9(

.(373ص،امSAL،القلقشندي؟601ص،3مج

)95(:رتماشتش

مقدود

قَو!متحيات

المكتوبالقصير،النقشهذاكتبالذيهو،(نو36)انظرقَو،مأنيبدو

والاسمالعلمبينالنصهذافيء،الفاظهورلعدمنظر!،المنحنيالخطبأسلوب

اتحيات".1د،دوالمذكرالمفرد

)7.(:رقمالنقش

...خعدفود

لمعوان

عجلِتحيات

عاملوأنا

الجويةللعواملئظرلم،مرضبشكلالثانيالعلمءةقرامننتمكنلم

نقرأهقدأننا.إلاالصخريةالقشرةمنءأجزاتساقطإلىأدتالتي،والطبيعية

.ضلوعأو،عضلجبتحفظ

منالعديدفيءجااعَمِلَ"،1أي،ملعمنفاعلوزنعلىبسيطعلمل:عم
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)الذييب،انظرالمقارناتمنللمزيد،الأخرىوالساميةالثموديةالنقوش

.(LLO`1-صصأ،م0002

)48(:رقمالنقش

نقلطال

)ال(حدادلطابواسطة

وأءكالها،ثموديةتعريفأداةلأية،(لرو)1النصكاتباستخداملعدم

النونمثلحروفهأشكالأيضًاتدلكمايعودالنصهذافإن،اللامأوواللامالألف

.المتأخرةالثموديةالفترةإلىء،والطا

Branden,,B5691)،)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمل:!ا (ph ,928 b

Harding,,7191.35)انظرواللحيانية،61.9( p)،بصيغةوردحينفي

,Winnett,,9857891)انظرالصفويةالنقوشفيتلطا Harding).

الموازناتمنوللمزيد،الاللمنأفْعلوزنعلىبسيطعلموهو

.(48ص،أم0002،)الذييبائظروالمقارنات

نيقبصيغةالثموديةفيورد،احداد"1يعني،؟معرفمذكرمفرداسمن:ق

النقوشفي!،قوبصيغة،(،)ك!أ.ه)انظر

انظرالمقارناتمنوللمزلد،(Winnett,,0785791)انظرالصفوية

.(922ص،م0002،)الذييب

)95(:رقمالنقش

تمعْمبنسعقل

معتمبنقَعْسبواسطة

الذي،أحْقوالدهو،قاعسقعس/النقشهذاكاتبيكونأنيستبعدلا

كلعلى.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيعودانوهما،2.رقمالنقشإليهيعود
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بيضويإطارداخل،المستقيمالخطبأسلوبالمكتوب،النقشهذاكُتب،حال

.2.نقانظر،العلمينبخصوص.الشكل

)05(:رتمالفتض

لمثفددو

سلحنوا

لثْمالتحيات

حَلِسوأنا

الثموديةالفترةإلىيعودأنهحروفهوأشكالكتابتهأسلوبخلالمننلمس

رفقائه.لأحدتحياتهكاتبهضمنهتذكارينقشوهو.المتوسطة

)انظرالثموديةالنقوشفيإلامعلوماتنا--حسبيُعرفلمعلمل:ثم

,Branden,,B5691 (ph ,931،)4 08.0,,358hp( ,)na;911.p Harding

العربيالموروثفيوردالذي،ثمالةبالعلممقارنتهويمكن.,5291(33

.(29،ص،ام199دريد،ابنة473ص،م8391،الأندلسي)انظر

لم،36هص،ام199،دريدابنأنمنالرغمعلىلهتفسيروأفضل

11المنْقَعالممئُثمُأي"،الئمالإلىإعادتههو،ثفالةللعلممعينًامعنىًيُعط

569منظور،ابن)انظَر - \ 9 o oعلمفهولذا.39(ص،اأمج،ام

11.المميت،القاتل،السئَام11يعني،فَعْالوزنعلىبسيط

لكنهاالثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلمس:حل

Harding,,7191.198)انظرالصفويةالنقوشفيهذهبصيغتهءجا )p.

1ص،م1991،دريدابنقبلمنالمقترحالتفسيرإلىنميللاونحن 1 V،

وهوحلستصغير"بأنهفسرهحيث،حُليسالمشابهللعلمشرحهعندوذدك

حلسالعلمينَأنفالأرجح،اجماف"تحتالدابةظهرعلىيطرحءكسا

،سلحأن:الأول،التاليينالتفسيرينعنمعناهمايخرجلا،حُليسأو
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الشجاع11وهوالحَلسُمن"الشجاع11يعني،فعلوزنعلىبسيطعلم

ابننظر)االَقتالا!يبرحلاالذيالملازم11هووالحَلسُ،"قرنهيلازمالذي

569،منظور -1gooحُليسفإنوعليه،(56-هصهص،6مج،اَم

فمعنى"،الغيثالمطر،11يعنيإنهأو"شجيع".يعني،الحَلسُتصغير

منظور،ابن)انظردائمًا"رقيقًامطرلمامطرت1أيء،السَماأحْلسَت

الدائمالغيثمثل،والداهاعتبرهوقد.(56ص6،مج،م5691ا-559

ءهماجاعندمالحالتهماالدقيقالوصفهولعمريوهذا،لهمابالنسبة

،37(هص،ام839،الأندلسي)انظرحلس،حالكلعلى.المولودهذا

9،الكلبي)انظروحليس A Iالموروثفيورداعلمان،(162ص،ام

العربي.

)51(:رقمالنقش

قوشتودرمبندزذ

واشتاق،مُرادبنزَيْدبواسطة

بالخطوطوالمصاحب،()المنحنيالمائلالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذا

أحدأنه،البعضإلىيتبادروقد.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيعود،السحرية

-كمازَيْد!إنإذ،ئتصورهلاماوهو،إكمالهامنكاتبهايتمكنلمالتيالنقوش

إلىوالحنينالاشتياق(4نق)انظرقتشوللفعلاستخدامهمنقَصَديظهر-

الهدوءإلىاشتياقأنهربمابل،والعشيرة،والأقاربوالأهل،الوطن،الجميع

الكدر.يشويهاوأحوالهظروفهأنفلربماوالاستقرار

منوغيرهاالثموديةالنقوشفيورد،يدرْمنبسيطعلمد:ز

،ام999،)الذييبانظرالموازناتمنوللمزيد،الأخرىالساميةالنقوش

أفا.9(ا9-.صص،ام699،الذييب،المعيقلة776-صهص

.452:نقفانظرمُراد،بالعلميتعلقفيما
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)52(:ا!فتش!رقم

ملك!*دزبنببحمذ

مل*ك!زَبْدبنمحبوببواسطة

ةءوالقرااليمينإلىاليسارمنهـلقرأالمستقيمالخطبأسلوبالنصهذاكُتب

.الأخيرةالكلمةمنالأولينالحرفينعدافيما،مقبولةأعلاهالمعطاة

فيعُرف"،المحبوب01يعني،بحبمنمفعولوزنعلىبسيطعلمب:بحم

)انظروالصفوية،(181،ام999،الذييب)انظرالثموديةالنقوش

952.Harding,,7191 p)،النقوشفيبحببصيغةوردحينفي

Tairan,،2991.95)انظرالسبئية )p،العلمأنإلىخطأأشرناقدوكنا

،م،الذييب)انجظرالسبئيةالنقوشفيببحمبصيغةورد

.(17.ص

)53(:رممالثمش

....زتنقروتالقوشتوسحنبدبذعْ

زتعَبْدوتارإلىواشتقاق،حسبنعَبْدبواسطة

حروفهأشكالخلالمنوندرك.المائلالخطبأسلوبالثموديالنقشهذاكُتب

اجيدةأعلاهالمعطاةءةالقرا،حالكلعلى.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيرجعأنه

مذكر!مفرد(اسمًانقاعتبارناصحوإذا،والأخيرالأولالعلمينءةقراعدافيما

4نق)انظراعَبْد"0بمعنىمضافًا A)ذإ،مولىمنكُتبقد،النصأنافيبدو

،لسيدهمهمةفيمسافرلمكان،(حسبن)عَبْدالمولىهذايكونأنيستبعدلا

.(9نق)انظروتَارالعبوديةفيرفيقهإلىعَبْداشتاقالطريقوفي

)انظرالثموديةالنقوشفيبكثرةورد،عَبْد"،اخادم1يعني،بسيطعلم:دعب

منوللمزيد،الاْخرىالساميةوالنقوش،(181،ام999،الذييب

الذييب،،المعيقل!48صاهـ،142،)الذييبانظروالموازناتالمقارنات

39(.29-صصام،699
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Branden,,B5691)،)انظرالثموديةالنقوشفيوردعلم:حس (ph,366 y

;132.p.394King, ,0991 p)،لصفويةوا(2942نظراCIS)،نيةللحياوا

Harding,,7191.881)انظر )p.فالحَ!مى،،سحسمنمشتقوهو

ذريغاقتلأاقتلهم1أيحَممئايحسهموحَممئهم،الذريعالقتل11هو

-51صص6،مج،ام569-5591،منظورابن)انظرمستأصلأ"

يعني،بسيطعلمفهولذا396(.ص،ام879،الفيروزأبادي52؟

عبيدهميسمونالعربأنالمعلومومن".الفظيع،الشديد،المقاتل11

معكوسهناالأمرأنوالغريب.للتخويفوذلك،قاسيةبأسماءومواليهم

أسماءأماالأعداء،لتخويفقاسيةبأسماءءهمأبنايسمونالعربأنإذ

رقيقة؟بأسماءيسمونهمولذافلهمعبيدهم

)05(:رقماشتش

...ال(عصْووقوقشوترشنبردبل

...إلى(عجل)علىسَافَرثمواشتاقشرَ،بنبُردبواسطة

الفترةإلىيعودأنهالثموديالنقشهذاحروفأشكالخلالمننلمس

ونظر!.(أدناه)انظر،صقوالفعلظهورفيأهميتهوتكمن.المتأخرةالثمودية

الذي،الموضعمعرفةمننتمكنفلم،الصخريةللواجهةاليسرىالجهةفيللكسر

أحبابه.لرؤيةاشتاقعندما،إليهالسفرفيبُردتعجل

فيعُرفوقدالحر".ا.ضدوهو،البردمنالبارد"،11يعني،بسيطعلمد:بر

انظرالمقارناتمنوللمزيد،الأخرىوالسامية،الثموديةالنقوش

.(601صاهـ،LY.،)الذييب

Branden,,A5691;186.p,)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمرةش King

,0991.515)p،نظر)اوالصفوية,Littmann,,4391;221 Winnett

36279144,7891,,Harding).وشُراشِر،،شَرْشَرةبالأعلاممعادلتهويمكن
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-5591منظور،ابن)انظرالعربيالموروثفيعُرفتالتيوشُرَيْشر،

.(404ص،4مج،م5691

الأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيفعلفهو،لهءتناقراصختإذا:صقو

وذلك،عجل"علىسافر،مسرعًا"ركبويعني،الثموديةالنقوشفي

فيه"ينزْوكأنهعَدْوا"اعداأيالفرسُتَوَقًصَ.قصوبالجذرمقارنتهعند

علىيدلمما(.701ص7،مج،ام569ا-559منظور،ابن)انظر

ركبَ،أسرع11الثموديينلدىيعنيكانالذي،الجذرلهذاالدلاليالتطور

11.مسرعًا

)55(:رقمالنقش

...)ال(قوشوتيبْدْتنبروتل

...إلىواشتاق،يتبدبنوتْاربواسطة

المستقيم،الخطبأسلوب،اليمينإلىاليسارمنالمقروءالنقشهذاكُتب

حرفهمُحييظهر--كماالذي،الثانيالعلمءوباستثنا.5رقم،النقشأسفل

الحرفهذاقدرنا،حالكلعلى.جيدةأعلاهالمعطاةءةالقرافإن،فاعلبفعلالأول

النحوعلىءتين-القراتفسيرصعوبة-رغمالعلمليقرأ.الدالبحرفالممحو

.9نقانظرر،توالعلمبخصوصلى.تبداْوىترد:التالي

:(95)لرقملنقشا

...*ومُراوبوْا!سطة

طمسالمارةأحدحاول،قصيراننصان،55نقالسابقالنقشأسفلكُتب

،(4:2هنق)انظرمُراديُدعىشخصكتبهوقد،أعلاهالمقروءالأول،حروفهما

التالي:النحوعلىبتحفظنقرأهالذيوالثاني

دنزلِالجملل()مهـخدنزْل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


72

)57(:رقمالنفش

تلوهـبل

اللاةوَهْببواسطة

هبةااعطية1يعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلم:تلب!و

اأخرىساميةونقوشثموديةنقوشفيعُرفوقد،"اللات()الربة

الذييب،ة73ص،ام999،)الذييبانظرالموازناتمنوللمزيد

:301(.،الذييبة04

:(A)5رقماشتش

مدعل

داعمبواسطة

24.نقانظر،ئلعلمبالنسبة

)54(:رقمالنقش

ر(ت)والقوشتوخلصنبمتحل

وتّارإلىواشتاق،صَالِحبنحَاتِمبواسطة

الثموديةالفترةإلىيعودوهو،المستقيمالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

الأخيرجزءهفإن،إلى"11الاالجرحرفبعدالواوحرفلوضوحونظر!.المتأخرة

نأ:والثاني.(9نق)انظرترونحو،علمًايكونأن:الأول،تقديرينيحتمل

النصفيءتجاالتي115،أولاد،11كلدلو:مثلالواو،بحرفتبدأكلمةيكون

التالي:النحوعلى،أيضًايقرأفالنصلذا.المجموعةهذهفي8،.رقم

.(أولاده)ولدهإلىواشتاق،صَالِحبنتِمُحابواسطة

،(Harding,،1767191.")انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلمم:حت

النقوشفيمو!حبصيغةءجاحينفي،(28313)انظرواللحيانية
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النقوشفينمحتوبصيغة،(ا59:،م1002،الذييب)انظرالنبطية

،ام199،دريدابنأنمنالرغموعلى.(717CIS)انظرالصفولة

يحتمكأنه،الغرابءأسمامنبأنهحاتمالعلممعنىفَسًرقد،273ص

فاعلوزنعلى،بسيالاعلمًااعتبارهنرجحفإننا،الأسودوالحاتمالفراق

11القاضي11هوالحاتمُ،ء"والقضاالمحْتقَلبُ،"الخالصوهو،الحَتْممن

يومناحتىمتدَاولأزالماوهو.(941ص،م8791،الفيروزأبادي)انظر

.(272ص،ام889،الخزرجينظرا)لحاضرا

Benz,,7291.400)انظرالفينيقيةالنقوشفيعُرفعلم:حلص )p،

وردحينفي،(،1،س!ولولأ!ث!كلة+4،!+أ.024802.7891و5نظر)الصفويةوا

Harding,,7191.473)انظرالحضرميةالنقوشفيمحلصبصيغة )p،

وزنعلى،بسيطعلموهو،،"ء+ؤ!لأ!+(!8991أ."08)انظروالقتبانية

-5591،منظورابن)انظرالفساد"ضدالمئَلاح11،حلصمنفاعل

اشق،1بمعنىفىثثمد،بصيغةالفعلظهروقد516(.ص،2مجام،569

Costaz,,6391.302)انظرالسريانيةفينجح"، p،)يألإ؟+،وبصيغة

Brownand,,6091)انظرالقديمالعهدفي،"تقدمازدهر،،انجح1 others

)انظرالدوليةالآراميةفيشق"،اقطع1أيلحصوبصيغة،85200(

1251:) owley,,3391 Ahiqالسبئية،النقوشديكاسمءجاحينفي
.(142ص،م8291،بيستون)انظر"أصلح،ونعمةخيرفي"جُعلبمعنى

الموروثفي،الانحتىمتداولاًزالماالذي،صالحالاسمءجاوقد

.(7اص،ام869،الكلبي؟49ص،ام199،دريدابن)انظرالعربي

)انظرعدةعربيةوبطونلقبائلعلمًاوردصالحالعلم،حالكلعلى

مكةءأسمامنوصَلاح،(626YY-هصص،2مج،ام859،كحالة

.(941ص،3مج،م8691،ياقوت)انظرالمكرمة
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(:I)0رقمالنقش

الذتدلجنبرْخعْنبببخنبركبْل

(مالستلود9هـوتْن

واللاتودويا،تنقبيلةمناللاتجَدْبنعرجبنحَبَاببنبَكْربواسطة

لسلامةا

الثموديةالفترةإلى،المنحنيالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذايعود

دوالإلهبَكْرفيهدعىحيث،الدعويةالنصوصكأحدتصنيفهويمكن.المتأخرة

لهويحققايضمنابأن،لتوالربة39(29-صص،م3991،باخشولن)انظر

السلامة.

وهو،كرعأيضًايقرأفإنهءً.باأوعينًاالأولحرفهءةقرالاحتمالنظر!ر:بك

Winnett,Harding,,7891)انظرالصفويةالنقوشفيءجا،بسيطعلم

Harding,,5291;316)انظرورعكبصيغةءجاحينفي،"(.695

,gniK.8-527,0991 pp).انظرتعكروبصيغة(175JS)،في

)انظرالسبئيةالنقوشفينركعيوبصيغة،الثموديةالنقوش

676.Harding,,7191 )p.وعُكير،العَكَر،بالأعلاممعادلتهويمكن

دريد،ابن)انظرالعربيالموروثفيءتجاالتيومِعْكر،وعكار،

معجم)انظرالآنحتىمعروفًازالماعلموعَكَار،(15هص،ام199

.\انقانظربكر،العلم.بخصوص(911هص،2مج،العربأسماء

منظور،ابن)انظرالعلملهذاالمقبولةالمعانيكثرةمنالرغمعلىعرج:

معناهأننرىأنناإلا،323(32-.صص،2مجاام569ا-559

العَرُج،وهي،جسمانيةصفةيكونأن:الأول،تفسيرينعنيخرجِلا

يكونأن:الثاني".الأعرجمشْيةامشى1أيعَرَجانًاوعَرُج،يعْرُجوعَرَج

لهءدعاويتضمن،"المرتفع،العاَلي11يعني،فعلوزنعلىبسيطاعلفا

ارتفع،،!"ارتقىأيعَرَجَإلىإعادتهعندوذلك،مجتمعهفيالشأنبعلو
http://www.al-maktabeh.com
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النقوشفينرجعبصيغةالعلمهذاعُرف،حالكلعلىعلا".

،(Harding,,7191;415.pOxtoby,,13774,6891)انظرالصفوية

Stark,,7191.107)انظروالتدمرية )p.فيالصيغةبهذهءجابينما

Harding,,5291.719)انظرالثموديةالنقوش )p.بالأعلاممعادلتهويمكن

212(،ص،م1991دريد،ابنة99ص،م8691.الكلبي)انظرعريج

9،لكلبيانظرا)لعرلجوا M\م8391،لأندلسيا؟31صه،م،

ظهرتالتي،(257ص،م8391،الأندلسي)انظروالعريجة،(18.ص

.6نقانظر،تلدجبالعلميتعلقوفيما.العربيالموروثفي

وكلاهما،نقأيضًايُقرأ،)عكر(بَكْرإليهاينتسبالتيالقبيلةاسمت:ب

.النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيظهران

انظرالموازناتمنوللمزيد،"السلامة،اسلافا1يعنيالذيالمصدرهو:مسل

.(33صهـ،1421،)الذييب

)11(:رفمالنقش

تشالفدود

دلنوا

تشلالِتحيات

لدوأنا

الخطبأسلوبمكتوبوهو،الأسفلإلىالأعلىمنالنقمث!هذايقرأ

المتوسطة.الثموديةالفترةإلىيعودأنهحروفهأشكالمنوندرك.العمودي

.مؤكدةغيرأعلاهالمعطاةءةالقراأنإلىالتنبيهبناويجدر

يعودالأولعثصره،الفعليةالجملةصيغةعلىاعتبارهنرجحعلمت:شلا

العربيالجذرإلىيعودربما،شتوالثاني.ل!المعروفالساميللإله

2،مج،م55915691-منظور،ابن)انظر"افرقأيتتيفى

11.!رَقإل(")الإلهيعنيربمافالعلملذا.(48ص
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Branden,,B5691,)2+)انظرالثموديةالنقوشفيءجاعلملد: (ph ,317 a

.ونحن(CIS,334;787Winnett,,8445791نظرا)لصفويةوا،97."(

عنيزيغلاالذي،الشحِيحالجَدلوهو"الخَصيمُالألدمناشتققدأثهنرجح

لذا،(193-93!صص،م55915691َ-،منظورابنانظر".)الحق

مجادلاً،مفوهًايكونبأنلهءدعاوالمقصود"المفوه،المجادل11يعنيفهو

)انظر"الإبلمنالأخْدَعالطويل11وهو،الألدمناشتقاقهأنأو.الحقفي

الذي،املد"1هو،مشابهعلمويوجد.(4.صه،ام879،الفيروزأبادي

3.مج،ام569-ا559،منظورابن)انظرالعربيالموروثفيوَرَد

193(.ص

(:1)آرقمالنقش

ارخلوزت

جتوان

حارلِوهذا

تاجوأنا

ويفهم.لجملجيدرسمجانبإلى،العموديالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

علمًار،حاإلىتعودالجململكيةأن،الأسفلإلىالأعلىمنالمقروء،النصمن

،راأوح،بحانحوعلىالأولالعلميُقرأوقدج.تهو،والكاتبالراسمأن

ولُصعب،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفانوكلاهما

المرضي.بالشكلتفسيرهمابعيد،حدإلى

،توجمنفاعلوزنعلىعلمفهوج:تيقرأالذيالنقشكاتباسمأما

)انظرالثموديةالنقوشفيءجاوقد.الملكرأسعلىيوضعوما،الإكليلوهو

الحاضر،يومناحتىمعروفًاالعلمهذازالوما.(\:501،أم0002،الذييب

أسماءمعجم)انظروتاج،(571ص،ام889،الخزرجي)انظرتَوجْبصيغتي

.(532ص،امج،م1991،العرب
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)39(:رتمادفقش

دمحدفود

دسالاوددف

قحروان

لحَمْدتحيات

لداسلتحيات)و(

رحيقوأنا

الذي،رحيقبواسطةكُتبتأنهاالثلاثةالأسطرهذهكتابةأسلوبمنيظهر

الفترةإلىتعودالتيالنصوصأحدوهو،.والثالثالأولالسطرينبيناسمهكَتَبَ

المتوسطة.الثمودية

المترادفاتمنوللمزيد،حمدالجذرمن،فعلوزنعلىبسيطعلمحمد:

.(301-ا20صص،أم0002،الذييب)انظروالموازنات

الجملةصيغةعلىمركبًاعلمًااعتبارههوالعلملهذاشرحأفضلل:سد

تحته،منالشيءإدخال11وهو،الذَشإلىيعودالأولعنصره،الاسمية

-ا559،منظورابن)انظرء"الإخْفا11أيضًا،وهوفانْدَسنَ"دَسئايَدُسئُهدَسثَه

العنصرإل".()الإلههوالساتر11يعنيفإنه.لذا(82ص،6مج،م5691

Winnett,,5791;045)انظرالصفويةالنقوشفيءجا،سد،الأول

70217891,,Winnett, Harding).العلمءةقراأنإلىالإشارةوتجدر

Harding,)انظرهاردنجءةقراهي،7021رقمالصفويالنقشفيسد

7191.923، p)،هي:وهاردنجونيتمنالمعطاةءةالقراكانتحينفي

,Winnett,)انظرالمرافقةالنقشلوحةإلىاستناد!ونحن!،د Harding

04,7891:PL)،مقبولتانءتينالقراكلتاأننرى.

النقوشفيالأولىللمرة-معلوماتنا-حمسبئعرف،بسيطعلمق:رح

Harding,7191،)انظرالصفويةالنقوشفيالصيغةبهذهوجاء،الثمودية
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نأيظهروفيما.(ل!لا!ول،"!ول،8991."914نظر)انيةلقتباوا،"(273.

وهوالخمر"،صَفوةالخمر،ءأسماامن1وهوبالرخيقعلاقةالعلملهذا

،م1o'559191-منظور،ابن)انظرفيه"غِشَلاالذيالشراب11

.114(ص،امج.

).9(:رقماشتش

ترحطفددو

لطرحةتحيات

.مؤكدةأعلاهالمعطاةءةالقرامنجعلجيد،بأسلوبالقصيرالنقشهذاكُتب

منالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيعلمت:رحوو

من،"المرتفع،العالي11يعني،فعلةوزنعلىبسيطعلموهو.النصوص

11وأعلاهرفعه11أيالشيءوطرح،واسعًا"تَنَغمًاالمتَنغم11وهو،الطرح

هذاويعتبر(.952ص،2مج،ام0091569-منظور،ابن)انَظر

مجتمعه.فيوالعلوبالغنىوالديهمنلهءدعابمثابةالمعنى

)65(:رقمالنقش

قتشووبقرعل

(تشوق)اشتاق()الذيعَقْرببواسطة

منوتمكُنهالكاتبقدرةمدىعنينمرائعبأسلوبالقصيرالنقشهذاكتب

قصدأنه،قوشتبالفعلعَقْرباكتفاءمنويظهر.الثموديةالكتابةطرق

نصهفيمُرادبنزَيْدقصدكماتمافا،جميعًاوالأحبةوالأهلللوطنالاشتياق

المجموعة.هذهفي،51رقم

للذكرويكون،الهواممنالعقاربواحدةوهي،العَقْربمناشتقعلم:بقرع

،امج،م5691-ا559،منظورابن)انظرواحدبلفظوالأنثى

،م9991،)الذييبنظرالمقارناتواالموازناتمنوللمزيد،62(هص

http://www.al-maktabeh.comالذييب،عندالمقصودغيرالمطبعيالخطأإلىالإشارةوتجدر،81(ص
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فيءجاقدب،!رعالعلمانإلىأشيرحيث،216ص،م9991

78.رقمفيءجاأنهالصواب87،رقمالنقش

)96(:رقماشقش

عم3نهـبلدبعل

داسكمبنعَبْداللهبواسطة

أبناءأحدهو،جيدبأسلوبوالمكتوبالقصيرالنقشهذاكاتبأنيبدو

صيغةعلىمركبعلم!:لدعب58.،2النقشا!اإليهيعودالذي،داعم

انظروالموازناتالمقارناتمنوللمزيد،"الإلهخادم.اعَبْد1يعني،الاسميةالجملة

.(95ص،م8991،الذييب!138،913صص،م9991،)الذييب

)79(:رقمالنقشى

صففودد

وان

صفلتحيات

وأنا

الفترةإلىيعودأنهنلمسالنصهذافيالواردالصادحرفتأملناإذا

،النونلحرفشكلاًاستخدمقدالكاتبأنللإنتباهواللافت.المتوسطةالثمودية

.المتأخرةالثموديةالفترةإلىتعودالتيالنصوصفيإلايظهرلم،نقطةعنعبارة

فيالشكلبهذاالنونفيهاتظهرالتيمعلوماتنا--حسبالأولىالمرةهيوهذه

.المتعرجالخطشكلعلىغالئاتأتيإنهاحيثن.اللمتكلمالمنفصلالرفعضمير

،م8991،الذييب)انظرالحر"االمحرر،،الناجييعني،بسيطعلمص:لى

Branden)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردوقد2(.40ص

5350991,,B5690,(ph,373,)g;142.p King.انظروالصفوية(

864.Harding,,7191 p)،تءجامشابهةأعلاممعالمقارناتمنوللمزيد

.(402،421صص،م8991،الذييب)انظرأخرىساميةنقوشفي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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تلوالوقشوتمنشنبنقنبطال

لوائلةواشتاق،مشنبنقينبنطأبواسطة

الثموديةالفترةإلىيرجعأنهالنصهذاعلاماتأشكالخلالمننلمس

وائلة،إلىاشتياقهعنفيهمعبر!المنحنيالخطبأسلوبط.اكتبهوقد.المتأخرة

ابنته.أو،()زوجتهحبيبتهتكونقدالتي

"صوتوهو،بالاُطيطمقارنتهعندوذلك،الجوعان"11،يعني،بسيطعلمط:ا

)انظر"الجوععنديسمع"صوتهوالبَطنأطيط"،الجوعشدَةمنالبطن

9منظور،ابن o o-69ا oمشابهعلمءجاوقد.256(ص7،مج،ام

Harding,,7191.652)انظرالصفويةالنصوصفي!ت،ابصيغة )p،

ابن)انظرالعربيالموروثفيوردالذي،أطيَطبالعلممقارنتهيمكنوكما

وهو،البنوةباسمالمسبوق،نقالعلموتبعه.(393ص،ام199،دريد

)الذييب،انظرالمقارناتمنوللمزيد،العَبْد"،الخادميعني،بسيطعلم

.(901ص،م9991

من-لديناالأرجح-وهوأو،"الخدش11وهو،الشَّنْممنإما،بسيطعلم!:منش

،م5691-5591،منظورابن)انظر"الأذنالمقطوع11وهو،الشنُم

الثموديةالنقوشفيفقطواحدةمرةالعلمءجاوقد.(32صول،12مج

.(9،اهـ،142،الذييب)انظر

يعنيفهولذاالتجأ".11أي،وَألَمنفاعلةوزنعلى،بسيطعلم:لتوا

بصيغتهالعلمعُرفوقد.72(ص،ام899،الذييب)انظرالملتجئة"11

Harding,,5291,,0991)انظرالثموديةالنقوشفيهذه ;094 King

Harding,,7191.264نظرا)لصفويةوا،"(955. p)1نظرا)لمعينيةوا

-1a.174Said,,5991 p)،362نظرا)نيةلقتباوا.Hayajneh,,8991 )p،

.(38:3،م8991،ييبلذانظر)النبطيةوا
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يرلقدا:لموقعا

)99(:ا!نقشرقم

الببحلتزو

ذابوان

لإلحبيبوهذا

ذئبوأنا

.العموديالخطبأسلوب،الأسفلإلىالأعلىمنالمقروء،النقشهذاكُتب

المتوسطة.الثموديةالفترةإلىيعودأنهعلاماتهخلالمنونلمس

,Branden,)361)انظرالثموديةالنقوشفيعُرفعلم:لباحب ,0591 (Jsa

;343.p.948King, ,0991 p،)النقوشفيلابحبصيغةءجاحينفي

Harding,,7191.271)انظرالصفوية p)،في،ي!لاحبودصيغة

Cantineau,,7891.93)انظرالنبطيةالنقوش p)،3(.نقأيضًا)انظر

امحبوب/حبيب1يعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلموهو

11.إل()الإله

،ام899،)الذييبانظرالمقارناتمنوللمزيداذئب"،يعنيابسيطعلمب:ادْ

.(88-اص.ص

)07(:رقمأشقش

عشرجنباسنل

جرشعبناسنبواسطة

يمتطيلفارسجيدرسمجانبإلى،المائلالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيرجعوهو.فرسًا

بنسَأتمقارنتهعندوذلكالسمين"،11يعني،فعلوزنعلىبسيطعلمسا:ن
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يعنيالدوابفيالنْسُجَرَى،اسمنت1أينَسْأتَنْسَأوالماشيةئةُالد!

منظور،ابن)انظرناسِئيممَمِينوكل،السَّمَنبَدْءُالنس،السممَنْ"11

والرزقبالخيرلهءدعاويتضمن.(916ص،امج،م5691ا-559

وهوءالنسعلاقةعلى،اسنالعلميكونأننستبعدلالكنناالوفير.

،م5691-5591،منظورابن)انظر"والذينالقُمْرفييكونالتأخير11

العلمهذاءجاوقد.ولادتهموعدعنتأخرالذيأي،(167ص،امج

,Branden)595،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذه ,0591 (Jsa

;355.p.554King, ,0991 p)،نظرا)لصفويةوا,Winnett, Harding

حينفي،()انظروالنبطية،(

،م1002،السعيد)انظر!نسابصيغةاللحيانيةالنقوشفيعُرف

أبوالحسنءةقراعندالتوقفالضروريمنأنهوأرى.3(:12:

النحوعلىوهي،أنسلفظفيهءجاالذي891رقماللحيانيللنص

التالي:

نسأشعتأنست/عش-1

بنكتبهنأبنب/كتأن)هـ(-2

حيوشمسيتميوحس/تمشم-3

غابةلذيحجب!ذلج/حج-4

()قربو()الجيلبالمصدرر()قود/صهـمب/ت-5

فرضيهالعلم)!(ضرفم/هـصلب/-6

اًبوالحسن،)انظرالمرافقتينالنقشلوحتيإلىاستنادلم،نرجحونحن

التالية:ءةالقرا،(234ص،م9991

ديني(القبنسأتعش-ا

بنالكاتبالإله-2
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(أدَى)عَمِلَ،شَمْستَيْم-3

غَيْبةذوللإلهحجخا-4

o-الجبل(المصدفي(

عنهفُرضي،الصنم()هذاوقَرَبَ-6

دبنيبُعدلهاالتي.المقدسةالأماكنمنهو،الجبل)المصد(هذاأنويبدو

اللحيانيين.عند

مقارنتهعندوذلك،"الطويل،الصدرالعظيم11يعني،بسيطعلم:عيفىجر

1147ص8،مج،م5691-5591،منظورابن)انظربالجُرْشُع

.(519ص،م8791،ديلفيروزأباا

)71(:رقمالنغمث!

**علاذلجعنببللغ

**عقبيلةمنجَعْلبنغَالِببواسطة

العينحرفسوىيتبقفلم،الصخريةالقشرةمنالأيسرالجزءلتساقطنظر(

نألنايتبين،الحروفأشكالودفحصغَالب.إليهاينتسبالتي،القبيلةاسممن

فقد،الفترةهذهنصوصوكغالبية.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيرجعالنصهذا

بالعلميتعلقوفيمااليسار.إلىاليمينمنويقرأ،المستقيمالخطبأسلوبكُتب

.ا:27نظرا،الاْول

-5591منظور،ابن)انظرلعجالجذرمعانيتعددمنالرغمعلىل:جع

النصهذاسياقفيمعناهفإن،(113ا-ا.صص،11مج،م5691

بسيطا،علفايكونأن:الأول،التاليينالتفسيرينأحدعنيخرجلا

115.إياأعطاه11يعني،لهوأجْعَلهجُعْلأأجْعَلهإنإذ"،العطية11بمعنى

دوابمنءسودادابةوهو،ا!الجُعْلبمعنى،بسيالاعلفايكونأن:الثاني

اعَاَفَ،1بمعنى،5؟يأبصيغةالفعلوردفقدأخرىناحيةمن.الأرض
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Brownand.171)انظرالقديمالعهدفياشمأزَ" others,,6091)p،
Costaz,,6391)انظرالسريانيهَفيأودع"11أي9!ك!،وبصيغة

!randen،)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهالعلمءجاوقد.52.9(

56".،,B5691((ph ,927 bj)،6891;438نظرا)لصفويةوا,,Oxtoby

,Winnett,,4o4,5791;814 Littmann,,4391;503.p Winnett, Harding

,7891.565p)،انظروالتدمرية(823.tark,,7191)p،العبريةوالنقوش

Noth,،2891.320)انظر pالقديمالعهدفي5لايأبصيغةوردحين(في

Holladay,,8891.36)انظر )p.وردالذي،جُعَيلبالعلممقارنتهويمكن

336(.ص،أم199،دريدابن)انظرالعربيالموروثفي

71(:)رقماشتش

مطسالوقشوتنكسل

سَطامإلىاشتاق،()الذيسَاكنبواسطة

المستقيم،الخطبأسلوب،المتأخرةالثموديةللفترةالعائدالنقشهذاكُتب

العلمعدافيما،جيدةأعلاهالمعطاةءةوالقرااليسار.إلىاليمينمنأيضئاويقرأ

والحاءءالطاحرفيشكلبينالكبيرللتشابهنظر!،مح،سيقرأقدالذيالأخير،

Harding,,35,5291)انظرالثموديةالنقوشفيوردمحسوالعلم.الثموديةفي

Harding,7191،)انظرالصفويةالنقوشفيمتحسبصيغةوجاء.(365

فسرهوقد،العربيالموروثفيوردالذي،سحيمبالعلممقارنتههـممكن.5(312.

11.الأسود11بمعنى،01اص،م1991،دريدبنا

فيورد،المستقر"،الساكن،المطمئن11يعني،فاعلوزنعلىبسيطعلم:نكس

gn.051,0991,)انظرالثموديةالنقوش p!ءحم!ا)انظرواللحيانية،(ف،Ja

,7491.172VII, p)،192نظر)الأوجاريتيةوا.Grondahl,,6791 )p،

Hayajneh,)انظرالقتبانيةالنقوشفيسكنمبصيغةوردبينما

,8991.161p)،542نظر)الأموريةوا.Huffmon,,6591 p)،وبصيغة
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ولصيغة،(tark,7191،3أ."14)انظرالتدمريةفيينسك

Benz,,7291.239)انظرالفينيقيةالنقوشفينيتسكن )p،

Fowler,,8891.)انظرالعبريةالنقوشفيو!يسكنوبصيغة pp

،م8991،)الذييبانظرالموازناتمنللمزيد،حالكلعلى،(.362301

.262crew-صص

والسَّطم،،الممئطممن،"السيفاحد1يعني،فَعَالوزنعلىبسيطعلم:مووس

،م5691ا-559،منظورابن)انظر"السيفاحد1وهو،والممئطام

.(ص12،287مج

)73(:رقمالنقش

الونبهـنعل

وائلبنعَهْنبواسطة

ثلاثةعَهْنرَسَمَفقد،المستقيمالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذاإلىإضافة

فيأعلاهوالثاني،النصأسفلالأول،الثموديالواولحرفالحجمكبيرةأشكال

الكبيرةالداثريةالأشكال.هذهالنصنهايةفي(اللامحرف)بعدالثالثحينُرسم

لتخويفعلامةأوالإلهتمثلرموزهي،الواو(حرفتشبه)التي،نسبيًاالحجم

ثموديةنصوصفيورد،لاو،الثانيالعلم.بالنصالعبثعنوردعهمالآخرين

92!ص،ام999،)الذييبانظروالمقارناتالموازناتمنوللمزيد،أخرىوسامية

اشتقاقه،بسيطعلموهو.(72ص،م8991،الذييب؟32صهـ،1421،الذييب

11.التجأ11أي،وَألَمن

يأ،عَهَنَالعربيةبالكلمةعلاقةعلىيكونأنيستبعدلا،بسيطعلمن:كلع

منأو،(5721ص،أم879،الفيروزأبادي)انظر"العملفيجد11

1،"مج،ام569-5591،منظورابن)انظرالصوف"11وهو،العِهْن

2862-صص9،مجاهـ،603،الزبيدي792!ص AYالفيروزأبادية،
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)انظرالصفويةالنقوشفيالعلمهذاوردوقد.(5721ص،ام879

744.Harding,,7191 )p،138،ام999،الذييبنظر)اوالثمودية!

.(221صهـ،ا124،الذييب

)75(:رقمالنقش

متكفهـبتراملوقشوتمغلج

وولهه()اشتياقهفكتمبيلامرأتهواشتاقجامعبواسطة

أشواقهجامعضمنهوقد.الزقزاقيالخطبأسلوبالثموديالنقشهذاكُتب

الثموديةالفترةإلىيرجعأنهحروفهأشكالخلالمنونلمس.بيامرأتهإلى

المتأخرة.

جامع،المحبوب11يعنيجَمَعَ،عمجمنفَعْلوزنعلىبسيطعلم:عمج

،العربأسماءمعجمة914صاهـ،0.1،الشمري)انظر"القلوب

محبوئايكونأنالتمنيبهقصدءدعاوهو.(337ص،امج،ام199

الذي،جُميعبالعلممقارنتهويمكن.والقبيلةالعشيرةأفرادبينومقدرلم

دريد،ابن!353ص،ام839،الأندلسي)انظرالعربيالموروثفيظهر

فيالصيغةبهذهالعلمهذاعُرف،حالكلعلى.(31هص،م1991

King,,0991.849)انظرالثموديةالنقوش p)،انظروالصفوية(CIS

9415791,;0518,Winnett).

يعني،المذكرالمفردالغائبضميرإلىمضافمؤنثمفرداسمص:!امر

يأاترم:هكذاالمتصلالضميربدونءجاوقدا".5أنثا،امرأته"11

وتجدر،كينجالباحثةقبلمندُرستثموديةنصوصثلاثةفي"امرأة11

،!!ف!)انظرتحزيرلةالثلاثةالنصوصلهذهءتهاقراأنإلىالإشارة

095,0991 KJA,02 KJB,912KJC).
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.بيبصيغةالقديمةالمصريةاللغةفيورودهعنفضلاً،ورد،لامرأةعلمب:

Ranke,,3591.39)انظر p)،عُرففقد،تدليلاسمأواختصارولعله

تيماءفيعليهعُثر،ثمودينقشفيمعلوماتنا--حسبواحدةمرة

231السعيد،)انظر L)فيسقطتلعلهاللمدهيالتيءواليا،هـ

يمكنالذيالثانيوهو،العلمهذاأنالمعلومومن.الثموديةالكتابة

بصيغةالاشتقاقمصرياسمءجافقد،مصريأصلذااعتباره

الذييب،)انظرءتيمافيوجدآرامينصفيبزمشصل

قوةتزايدعلىيدل،الاشتقاقالمصريةالأعلاموظهور.(،32:بم،991

.القدماءوالمصريين،الحجازفيالعربيةالقبائلبينالاجتماعيةالعلاقات

أخَفى"،ا"كَتَمَيعني،السببيةءبالفامسبوق،فَعَلَوزنعلىماضفعلم:كت

انظروالمقارناتالموازناتمنوللمزلد،66(،أم0002،الذييب)انظر

.(24ص23-صهـ،4211،الذييب

)75(:رتماشتش

ملستلواضروكرخنبلدبلع

السلامةواللاترض()ياو،جركبنإلعَبْدبواسطة

نأاللاتوالريةرضالإله،عَبْدإلفيهدعاالذي،الدعويةالنصوصأحدهو

ءتهقرامننتمكنلمالذي،الثانيالعلموبخلاف.حياتهفيالسلامةلهيضمنا

بأسلوبكُتبالذي،النقشهذالبقيةأعلاهالمعطاةعقالقرافإن،المرضيبالشكل

النصوصفيالأولىللمرةيأتيوهو،كجر،قرأناهوقد.جيدة،المائلالخط

ية.الثمود

،إل()الإلهعَبْد،خادميعني"11،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلم:لدعب

،901،911هـ،1421،الذييب)انظرالثموديةالنقوشفيفقطعُرف11

,Winnett،نظرا)لصفويةوا،(021 Harding, ,7891 ;9201 Winnett

)الذييب،انظرصْرالمعروفةالثموديةللإلهةبالنسبة.(,612،1615791
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،م9991،)الذييبأيضًاانظر!،لاوللرية،(32ص،ام999

.(صر،174

إلىإضافة،الصخريةالواجهةهذهعلىكُتبقدأنهإلىالإشارةتجدر

العواملتأثيرأنإلا.أخرىثموديةنصوصأربعة،7475،النصين

هذهحروفمنعددمعالماختفاءإلىأدى،الصخرةهذهعلىالطبيعية

الخبرةأصحاب-خصوصًاالبعضيدفعقدماوهو.الأربعةالنصوص

علىالطبيعيةالانتفاخاتاعتبارإلىالدراساتهذهمثلفيالمحدودة

لهذه،مقترحةءاتقراهناونرصد.ثموديةحروفاالصخريةالواجهة

التالي:النحوعلى،الأربعةالنقوش

منيقرأ،74رقمالنقشمناليسارإلى،العموديالخطبأسلوبكُتبنقش-1

:هكذا،الأسفلإلىالأعلى

ماببناللاتعذربواسطةبم()بتلرذعل

الأعلىمن،كذلكتقرأ،السابقللنصتاليةكُتبتخمسأوعلاماتأربع-2

التالي:النحوعلى،الأسفلإلى

....نحجبواسطة...نْخلح

الخطبأسلوبمكتوب74،رقمالنقشمناليسارإلىمباسُرةكُتبنص-3

التالي:النحوعلىبتحفظويقرأ،المائل

)قَدَمَ(.وأعطىح!ث.ف.ابواسطة؟ننتودو..اْفلْ

كالتالي:ويقرأ،العموديالخطبأسلوب،7هرقمالنصأعلىكُتبنمى-4

ستنببنقينبواسطةسْتنببننلق

71(:)رقماشتش

يمحنبممالتوقشوتسندل
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ضمنتهامرأةبواسطة،المائلالخطبأسلوبالمكتوب،النقشهذاكُتب

ابنها.،(أدناه)انظرالآخرالنقشمنيظهر-كماوهوحمي.بنممإلىاشتياقها

كانأنهويبدوم،مابنهماإلىاشتاقاوحميدَنسأنالنصينهذينمنهـلُفهم

أهاليمنالزوجانهذانكانإذاهذا،خلافهأوللعلاجأوالرزقطلبفي!سافر(

هـلقرأ،نسدنصمنالأعلىإلى()حميبالزوجالخاصالنصكُتبوقد.المنطقة

التالي:النحوعلى

مملِواشتاق....مملقوشتو....

كاتبيهماأنإلىذهبنا،ممإلىالاشتياقيتضمنانالنصانهذانكانولما

نرجحفإنناصحيخاالاستنتاجهذاكانوإذالابنهمااشتياقهماعنيعبرانزوجان

علىالتقديرهذابعدالنصهذايقرأوهكذا.حميالعلمباسم،النصبدايةتقدير

التالي:النحو

ممإلىواشتاقحميبواسطةمملقوشتويمحل

منطقةفيعليهعُثرالذي،الخامسالنقشهوهذادنسنقشأنائطريف

أيفئاانظرة65،401"11,اهـ،421،الذييب)انظرامرأةمنمكتوئاالجوف

(.المجموعةهذهفي9ارقمالنقش

الوسخلطخوهو،الثيابفيبالدنسعلالمحةعلىيكونربمابسيطعلمس:ند

والمعنى،(صر6،98مج،م15691-559،منظورابن)انظرونحوه

علىالوسخكثرةولكن،ذاتهبحدالوسخليسيبدو--كماالمقصود

الخير.كثرةعلىتدلالتي،الأرزاقمنالثوب

King,,0991)انظري،ممبصيغةالثموديةالنقوشفيءجابسيطعلمم:م

)p.551،ممبصيغةالصفويةوفي(12914391انظر,,Littmann)،

نقانظري،حمبالعلميتعلقوفيما8.نقأيضًاانظر،حالكلعلى

NA:\.
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وصالبرحمعلموجوتدرثْيبنتمال

رْضْنمملسهـملكتمالوعببمح

وعلىمحبوبوعلىمحاربعلىوحَزِنَ،تردثيبنأمةبواسطة

ضرالإلهةمنسلافا،كلهمأمة(آل)

وهو.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيعودأنهالنصهذاحروفخلالمنندرك

علىحزنهضَمنهقدأمْةأنفيطرافتهوتكمن،الزقزاقيالخطبأسلوبمكتوب

الثموديةالربةداعيًا.أمةآلمناستثناءدونوأقربائهأحباثهمنمجموعة

والعافية.والصحةالسلامةتمنحهمأنرضالمعروفة

النقوشفيالصيغةبهذهعُرف"،للإلهالمملوك11أيالأمةمنبسيطعلمت:ما

منوللمزيد،2(2:67،:05،أم0002،الذييب)انظرالثمودية

)الذييب،انظرالأخرىالساميةالنقوشمعوالموازناتالمقارنات

أعلاهالمعطاةءةالقرا0(2.صهـ،\Lr\،الذييبة027ص،أم8991

لكننارت،نبثيأيضًايقرأفقد،مؤكدةغيرالثانيللعلم

،ببحمبالعلميتعلقوفيما.صحتهاعلىالتأكيدنستطيعلا

52.نقانظر

وقدالمحُارب".،المقاتل11يعني،بحرمنمفاعلوزنعلىبسيطعلمب:رحم

والصفوية،(03اهـ،421،الذييب)انظرالثموديةالنقوشفيعُرف

Harding,,7191.350،)انظر )p.الذي،مُحارببالعلممقارنتهيمكنكما

ابنة933ص،ام849،القلقشندي)انظرالعربيالموروثفيظهر

النقوشفيوردتلقبيلةعلمبرمح.32(اص،ام999،دريد

53هصص،م8791،الروساننظرا)الصفوية o 6 - r).لإشارةاوتجدر

للفعلوبالنسبةالحاضر.يومناإلىمعروفازالمامحاربالعلمأنإلى

.\انقانظر،موجالماضي
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النصهذافيالعائدالمتصلالغائبينجمعوضمير،كُلَمنمكونةلفظةهـم:كل

النقوشفيالصيغةهذهعُرفتوقدأمة.آلعشيرةأوعائلةإلى

gn.685,0991,؟175،ام999،الذييب)انظرالثمودية p)(نهـ،

Littmann,,4391;245,,7891نظر)الصفويةوا Winnett, Harding

انظرالأخرىالساميةالنقوشمعوالموازناتالمقارناتمنوللمزيد.

،سلمالمصدرذلكبعدويرد.car'.-912صص،م0002،)الذييب

فيعُرفالذي،منالجرحرفذلكيلي.6(.نق)انظر"السلامة11

gn.995,0991,)انظرالثموديةالنقوش p)انظروالصفوية.ن!أ(,Winnett

انظرالمقارناتمنللمفلد،حالكلعلى،(

.(571ص،م0002،)الذييب

:(VA)رقمالنقش

هـمربنبزتم

ربهمبنمزة

الأعلى.إلىالأسفلمنيقرأوهو،العموديالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

،النقوشمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيظهرعلمت:زم

.(1:ن!16أيضًا)انظر

11.عظيمهم،اسيدهم1يعني،الغائبينالجمعبضميرمتصل،بسيطعلمم:!بر

الأخرىالساميةالنقوشفي،"الزعيمالسيد،،العظيم11يعني،برإنإذ

.(237-236صص،م0002،)الذييبانظرالمقارناتمنوللمزيد

Littmann,,4391)انظرالصفولةالنقوشفيالصيغةبهذهالعلموردوقد

النبطيةالنقوشفيوردالذي،و!بربالعلممقارنتهوممكن.765(

Negev,,1991.59)انظر p)النقوشفيالمعروف!،ببر،وبالعلم

جاءالذي،ابروبالعلم،p(,Grondah1,1976.719)انظرالأوجارشية

Stark,,7191.111)انظرالتدمريةالنقوشفي p.)
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)"7(:رتماشتش

متانبهـرخل

أمةبنجَهْربواسطة

)انظرقاراموقعفيوجدالذي،النقشكاتبأيضًاهوهذاجَهْرأنيظهر

رسمااللذانالرسمانهوبينهماوالفارق.(ا1Aصلوحة،5هـ،1،21،الذييب

كلعلى.الشمسلأشعةوالثاني،فرشايمتطيلفارسالأول،النقشهذابجانب

الخطبأسلوبمكتوبوهو،الأسفلإلىالأعلىمنيقرأالنصهذا،حال

فيوالسينءالهاحرفيشكلبينالكبيرللتشابهنظر(،الأولالعلم.العمودي

،سرجمنفاعلوزنعلىبسيطعلموهوسر،جأيضًايقرأقد،الثمودية

الحاضر.يومناحتىمعروفوالعلم"،الشجاع،الجاسر01ويعني

)08(:رقمالنقش

هـاخلاقوشتوتملسمنبيسمشل

ملسلالتوادنهـودلوتوارقنفصاب

هـتكهـلمتنعلو

هذا)فنَقَرفكَتَب،أصفيأخيهإلىواشتاق،مسلمةبنشمسيبواسطة

ولعنت.لسلامةاللاتا(يا)و.()غَادرسَافَرثم،أولاده)ز،رَ(وأتى(النقش

.(النصأي)مُخَربه()اللات

)انظرقاراموقعفيالمكتوبالنقشصاحبهوهذاشمسيأنفيهشكلامما

91ص،لوحة704هـ،1421،الذييب g)،الآتي:فيإلاالنصانيختلفولا

قارا.نقشفي"إياس"لأخيهالشخصيالعلمظهور-ا

بزيارة،إياسأخيهلزيارةسفرهقبل،قيامهإلى،النصهذافي،إشارته-2

أغفلمعلومةوهي.دقةبكلأحوالهمينقلكي،أخيهلأولادوسريعةخاطفة

أخيهأولادأنإلىيشيرقدمما،قاراموقعفيالاخرنقشهفيإليهاالإشارة
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النص.هذافيهكُتبالذيوالقدير،قاراموقعيبينموقغايقطنون

يخربمنعلى(اللاتالربة)منباللعنةالنقشهذافيشمسيءدعا-3

السحريةالخطوطبرسم،قارانصفياكتفىقدكانحيث.بالنصويعبث

قاطنيبأناعتقادهإلىيعوداللاتللريةءبالدعاشمسي.وتصرلحالسبعة

عنهم.غريببأنهلعلمهمهذابنصهيعبثونقدالقدير،

التي،الرحموصلةالأسريةالروابطقوةمدى-وضوح-بكلالنصهذاويُظهر

شمسيأنإلى(58صاهـ،421،الذييب)انظرأشرناقدكنا.آنذاكقويةكانت

بكليدلالذي،النصهذايناقضهماوهو،المحليينقارامنطقةأهاليمنليس

وموطنًاسكنًا()الجوفقارامنطقةاتخذتالتي،الثموديةالقبائلمنأنهوضوح

لها.

"ضوء،يعني،يشمسالمختصربالعلمالمتبوع،اللامبالأداةالنصهذايبدأ

ثم.(95ص،ا!421،)الذييبانظرالمقارناتمنللمزيد،"الإلهاسمنور+

من"الخضوع11يعنيالذي،مفعلةوزنعلىوهو!،مسلمالبسيطالعلمتبعه

هـلعني،..نجا"أي،مسلمنأو،للإلهوالوحدانيةالخضوعبهوالمقصود،مصل

السبئيةالنقوشفيإلايُعرفلمالصيغةبهذهوهو".وخلافهالأذىمنالسالم11

النقوشفي!ملمسبصيغةءجابينما.كلةاأ(4،!+ا،5467191.")انظر

انظر،الموازناتمنللمزيد،حالكلعلى،3؟(،م!0032)انظراللحيانية

11،)الذييب L Y،1صصهـL 2 -)L.

يعني،الغائبالمذكرالمفردضميرإلىالإضافةحالةفيمذكرمفرداسمتاحْ

الذييب،)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردوقد،أخاه!ا11

الساميةالنقوشمعوالمقارناتالموازناتمنللمزيد،(37صاهـ،142

6-صص،م0002،الذييب؟9هص،ام899،)الذييبانظرالأخرى

منالجنوبإلىيقعموقعأنهنتصورالذي،صاالمكانباسمالمتبوع80(

انَقَرَ،يعني،فَعَلَوزنعلىالماضيالفعلذلكيليوالقدير.قاراموقعي

.(95صاهـ،142،الذييب)انظركَتَبَ"
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النقوشمنالعديدفيءجاأتَى"ا،ز،رَ،11يعنيفَعَلوزنعلىماضفعل!:ا

1!،421،الذييب؟36ص،م0002،الذييب)انظرالأخرىالسامية

اعلامة،1بمعنى،تافَسرقدبراندنأنإلىالتنبيهويجدر.3(صه

,Branden)انظرثمودييننقشينفي،"دلالة،إشارة،دليل ,B5691 (ph

آخرثمودينقشفيفسرهحينفي،،)6.8؟2(،9.""(27.9،2661

ويحتاج.(Branden,،0591لما+()185.9،035نظرا)"رسم،"وسمبمعنى

الآتي:النحوعلى،ءةقراإعادةإلىالثلاثةالنصوصهذهمننَصئان

ph،2:ول-127.0 266, aهي:براندنءةقراكانت

Signeبتوتا tawab

الصحيحة:ءةالقرا

Branden,,B5691:+)انظرالنقشرسمةمنيتبين PL)،قد،براندنأن

يقرأالأرجحعلىفالنصلذا.شينًانقرأهاائتي،فيهالأولىالعلامةءةقراأغفل

كالتالي:

تواببنتاشوبتتا-شأ

تَابَ)الذي(تاشوبتتاش-ب

ومَتابًا:وتَوْلةًتَولايَتُوباللهإلىوتابَ،الذنْبمنالرجوع:التَوْبة،توب

،\مج،ام569-ا559،منظورابن)انظرالطاعةإلىالمعْصيةعنورجعأنابَ

233(.ص

2-uH.185,035 p:كالتالي:للنصءتهقراكانت

رمطدبعبوللوحاتربديلع

(ici)et BiBa Cad apasse (parici)ت!ح!cAliyyd de Dabir, sa marque,11 a

فيواضحةغيربراندندرسهاالتي،الثموديةالنقوشرسوماتلأننظر!

للجزءنرجحهاالتي،ءةالقرابإعطاءسنكتفيفإننا،(Branden,)0591مؤلفه
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هي:ءةوالقرا،الأخيرجزئهوضوحلعدم،النصهذامنالأول

مر1دبعوبللوحاتربد)ب(يلع

......وحلءجادابربنعلي

ةءالقراإعطاءفي،(Oxtoby,،116891)انظرأوكستوبييوفقلمكما

هي:ءتهقراكانتحيث،الصفويبالقلمكُتبلنقشالصحيحة

اسفتواضفرنببهـلنباخشل

......by Shaga' .b Hulbo .b Hafid, and

Oxtoby,)انظرالمرافقةالنقشرسمةإلىاستناد(،نرجحهاالتيءةوالقرا

هي:،6891(،أ:سأ!

اسفتواضرفنبسهـلنباشجل

الغنم()رعيوأسنءوجَا()الذيرافضبنهلاسبنشجأبواسطة

11،زجرها11أيبهاوأسنأسئايَؤسمهاأسَّهاالشاةزجرمنإسْإسْيقالحيث

،ام569-5591منظور،ابن)انظر"الغنمزجر11أيوإشوإسإسْإسْوقال

11،رعى01هوس،اللفعلالأصليالمعنىأنإلىيشيروهذا7(.ص16مج

الصفوية،النقوشفيبكثرةوردالذي،ىرعالفعلأما.الأغنامرعيوبالتحديد

كلعلى.إلخ...الحمير،الخيول،الإبلنحو،الحيواناتكافةرعيبهفيقصد

Winnett,Harding,,7891)انظرالصفويةالنقوشفيورد،سل!العلم،حال

)1776.

منللمزيدرَحَل"،،ذَهَبَغَادَرَ،"سَاَفر،يعني،فَعَلوزنعلىماضفعلند:

،11السلامة11أي،ملسل01(42ص،1!142،)الذييبانظرالموازنات

التعريف،أداةوهما،واللامالألفبحرفيالمسبوق،ملسمصدرهو

)انظرالثموديةالنقوشفيمرتينهذامثالناإلىإضافةعرفتالتي

.(12،57هـ،ا142،الذييب
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فيعُرف،الواوالعطفبحرفمسبوق،التأنيثءتامعماضفعلت:نعل

King,,0991ة16،م7991،الذييب)انظرالأخرىالثموديةالنقوش

6.685،pانظرالأخرىالساميةالنقوشمعوالمقارناتالموازناتمنللمزيد

ذلكيلي.(146ص،م0002،الذييبةOYاص،ام999،)الذييب

علىالعائدالمذكرالمفردالغائبضميرإلىالمضافالمذكرالمفردالاسم

ابن)انظركلكلبالجذرمقارنتهعندوذلكامخريه".1ويعني،النقش

هذاهـلشير،(805-305صص،ا.مج،م5691-5591،منظور

11.عَبَثَ،"خَرَبَالأصلفييعني،هَلكَالجذرأنإلى

)81(:رتماشتش

نمر!نبهـنعنبلافل

رجمانبنعَهْنبنأفْلبواسطة

ومن.اليمينإلىاليسارمنويقرأ،المستقيمالخ!بأسلوبالنقشهذاكُتب

)انظر،نكلعالثانيالعلمبينالفاصلةالعلامةءةقراأغفلناأنناإلىالإشارةالمهم

النص،كتابةقبلرُسمتقدنعتقد--كمافهي،الثانيالبنوةواسم،(نق73

منءتجاالتي،الثلاثةالثموديةالنصوصأيضًاكتبالذيهو،أفْلأنويبدو

168اهـ،1،2،الذييب)انظرقارا ، 75 A).

بالنشاطلهءدعابمثابةوالمعنى"،القوي،النشيط11يعني،بسيطعلمل:فا

.(12صهـ،1421،الذييب)انظروالقوة

وأ،"والنديمالخليل11وهو،الرخممنإفا،فعلانوزنعلىبسيطعلم:منرج

اهـ،21،،الذييب)انظر!!الحجارةورميالقتل11وهو،الرخممن

.(31ص.3-ص
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)82(:رقمادنقش

تملحامبنيeمكال

مسلمةبنشمسيبواسطة

لهتبينالذي8،.رقمالنصكاتبهو،مسلمةبنشمسيالعلمينهذينكاتب

.8.رقمنصهكتابةلذلكتجنئافرأى.الصخرةوجهتغطيقدنصهأحرفحجمأن

نسبئا.صغيرةبأحرف

)83(:رقمالنقش

نمرجنبهـنعنبلفال

رجمانبنعَهْنبنأفْلبواسطة

الخطبأسلوبكتبهقدأنهفي8،ارقمالسابقنصهعنهذاأفْلنصيختلف

الأسفل.إلىالأعلىمنالمقروء،العمودي

:A(.)رتماشقش

متانبهـرجل

أمةبنجَهْربواسطة

مرافقينكانا،(8183،نق)انظروأفْل،(97نق)انظرجَهْرأنيبدو

نصهكتابةفيشمسيأطالوعندما.إياسأخيهلزيارةرحلتهفيلشمسي

.مرةمنأكثرنصوصهماكتابة،للوقتقتلأفضلا8،.رقم

:()85رقمالنقش

حْرنهـبلمتل

حُربنالإلهتَيْمبواسطة

وأعلى،،838،النقشينأسفل،المستقيمالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

المعطاةءةالقرافإنالأخير،العلمءةقراباستثناء.حصانًايمتطيلفارسمتقنرسم
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.مؤكدة،اليسارإلىاليمينمنالمقروءالنقشلهذاأعلاه

وللمزيد،"الإله،"خادميعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلم!:تمل

،ام599،الذييبة166ص،م9991،)الذييبانظرالمقارناتمن

.(16،م2991،الذييب؟501ص

للمزيدر،حرالساميالجذرمنالعَبْدضدوهو،االحُرا11يعني،بسيطعلمحر:

N،)الذييبانظرالموازناتمن 99 A283ص،م).

:()81رتماشتش

صنوشعرجلقوشوتهـانل

)ذَهَبَ(سَارَثملجرشعواشتاقنهىبواسطة

وهو.المستقيمالخطبأسلوب،اليمينإلىاليسارمنالمقروءالنقشهذاكُتب

اشتياقهكاتبهضمنهحيث،الاشتياقبنصوصتصنيفهايمكنالتي،النصوصأحد

السفرمشاقتكبدإلىوالولهالاشتياقهذادفعهحيث،(7انق)انظرلجرشع

جرشع.لرؤدة

اسنأيضئاالعلميقرأأنفيمكنء،والهاالسينحرفيبينللتشابهنظرلما:كلن

كلنبصيغةالصفولةالنقوشفياكلنالعلموردوقد.7(.نق)انظر

بسيالا،علمًايكونأنإمًاوهو.42)انظر

ابن)انظرعقل"ذو11أي،ونُهْيَة،العَقْلوقوةالنهَىمن،"العاقل11يعني

،مختصرأعلمًايكوناْو3460(ص،امجه،ام1569-559،منظور

بالعلممقارنتهيمكن،الحالةهذهوفي،دَفَع"،نهى،مَنَع."الإلهيعني

،م4991،الذييب)انظرالدوليةالآراميةالنقوشفيءجاالذيل،اكل!

)انظرالآنحتىمتداولاًالعلمزالما،حالكلعلى.(4ة9

:صن.(763صهـ،ا014،الشمري!316ص،م8891،الخزرجي

فيأسرع11ويعني،الواوالعطفبحرفمسبوق،فَعَلوزنعلىماضفعل
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منظور،ابن)انظراالحيواالشديدلسيرا11أي،لنصيصواالنَصنُ،السير"

فيوردالفعلأنإلىالإشارةوتجدر.(89ص،مغَ،م55915691-

Costaz,,6391)انظرا!خاصماشاجر،1بمعنى،ادربصيغةالسريانية

)a21.p.

:A(7)رتمأشتش

رجسمتلسحجل

رج()جامعمَسَّ()الذياللاتجَحْسبواسطة

النصوصأحدأنهفياأعلاهءتناقراصحتإذا،النصهذاأهميةتكمن

اللذينح،نكو،نكالفعلينمنبدلاً،مسالفعلفيهاستخدمحيث،الجنسية

King,,0991ة274،م9991،أسكوديمثلاً)انظرالجنسيةالنصوصفييظهران

يدل،الفعلقبلالواوالعطفحرفظهورعدمنحو،كتابتهأسلوبومن."(995.

الآخرالاحتمالإلىالإشارةتجدر،حالكلعلىمتأخر.ثمودفينصأنهعلى

،جرمقارنةعندوذلك،01الناقة11يعني،المفردالاسميكونقدإذ،جرلتفسير

.(21هص،4مج،م5691ا-559،منظورابن)انظر"الإبلأكرم11وهيبالجرور

كالتالي:أيضًايقرأقدفالنصلذا

الناقةجامع()الذياللاتجَحْسبواسطة

الثمودية.النقوشفيالأولللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيعلم:تحسلج

،حسجمن،الأولعنصره،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلموهو

11وقاتلهزاحمه11أي،جحاسئاوجاحَسَه"،اقشرة1أييَجْحَسهُجلدَهجَحَسَ

ذلك،تبعثم35(.ص6،مج،م55915691-منظور،اَبن)انظر

لمرأةاومَممى،امَممىا،اجَامَع1أي،ماضيًافعلأعتبارناهالذيا،سم

منظور،ابن)انظر"المرأةالرجلاجماع1هووالمسيس،01تاهاأ11أي،وماسئها

.(912ص،6مج،م559-15691
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gn.487,0991,)انظرالثموديةالنقوشفيعُرفبسيطعلمر:ج p،)(!ف

Harding,,7191.751)انظرالصفودةوالنقوش )p.اشتقاقهيكونوربما

وانْجَر،جَرلمأجُرةوغيرهالحبلوجَرَرْتُجَرلمجَرَّهُ،الجَذْبُوهوالجَرمن

.(21هص،4مج،ام569-5591،منظورابن)انظرائْجَذَبالشِيءُ:

:(AA)رقمالنقش

صنقلاوسانبنقل

وقَنَصَ،إلأوْسبنقَنبواسطة

الثموديةالفترةإلىيعودأنهالنصهذاحروفأشكالخلالمننلمس

الرياضةوهي،قنصبرحلةقيامه،68(نق)انظرنقفيهأوضحوقد.المتأخرة

الحاضر.يومناحتىالعربعندالمحببة

للمزيدإل"،هبة،ا.عطيةيعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمل:اصوا

.(8صه،م9991،الذييبنظر)الموازناتامن

الثموديةالنقوشفيعُرف،ا"قَنَصَ"يعنيفعلوزنعلىماضفعلص:نق

كلمةأنإلىالإشارةوتجدر.Branden,,0591(Hu))09282!أ)انظر

Brown،)انظرالقديمالعهدفيشبكهَ"،اشَرك1تعنيإلأيرا and others

.(18:2أيوب؟،0986091."

)98(:رتماشتش

نملسصندينمبنمتلا

سلمانحمى()الذيمَنْيد،بنأمْةبواسطة

الجزء،الخصوصوجه-وعلىأعلاهالمعطاةءةالقراأنعلىالتأكيديجب

)انظرأمْةيكون،أعلاهءةالقراصحتإذالكن.للنقاشقابلةمنها-الأخير

وأشرمن،سلمانحمىقدأنهإلىالإشارةنَصئهكتابةمنهدفقد(نق77
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الذي،مَنْددالموضعباسمعلاقةعلى،فعيلوزنعلىيكونقدعلميد:من

3،مج،ممنظور،ابن)انظرالعرييالموروثفيعُرف

tص N).يأ،صن،فَعَلوزنعلىالماضبمالفعلاعتبرناهبماالمتبوع

أن11وهو،الصئون،نوصبالجذرمقارنتهعندوذلك،دَفع"،وَقَى،احَمَى1

)انظرواصْطانهوصَيانًاوصِيانةصوناالشيءوصان،ثوبَاأوشيئًاتقي

العلمذلكيلي.25(.ص،Vمج3،ام5591569-،منظورابن

المستقر"،،الهادي11،سلممنفعلانوزنعلى"سلمان"،البسيط

.(-،6ص63ص،ام599،)الذييبانظرالموازناتمنوللمزيد

)09(:رقمالنقش

تكربلشوقوتتامل

لربكةواشتاق،أمْةبواسطة

إلىأشواقهمنهماكلبثقد،19رقموالنص،النصهذاكاتبَيْأنالطريف

التالية:الأمورأحديعنيقدماوهوالاَخر،

وأرادا،لقافلةمرافقانموليان-الأرجح-وهوأو،زوجان،وربكة،أمْةأن-ا

النصين.هذينبكتابةذكراهماتخليد

هذه-أثناءالفرصةيجداولم،بعضئابعضهمايحبانموليينيكوناأن2-

بالخدمة.انشغالهماظلفيالجنسيةوأشواقهمارغبتهمالتحقيق-الرحلة

بكتابةعليهفرد،لنصهالاْولكتابةبعدءجامستبعد--وهوأحدهماأن3-

(.)إليهإليها()أشواقهاأشواقهفيهبمثآخرنص

منولقرءانالعموديالخطبأسلوبكُتباالنصانهذاناحالكلعلى

الأسفل.إلىالأعلى

والربيكة،"،الصحيح،السمين11يعني،فعلةوزنعلىبسيطعلم!:كبر

يُلبَكُثمالمطحونوالأقطالدقيقوقيل،والسمنوالتمر،الأقط11هي
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،ا.مج،م،منظورابن)انظربالرثيَالمختلطبالسمن

علمك.بر.والعافيةبالصحةلهءدعاالمعنىويتضمن،431(ص

,Winnett,,7891)انظرالصفويةالنقوشفيوردمشابه Harding

)a8038.

"(:)1رتماشتش

متالتقوشتوتكبرل

لأمْةواشتاقت،ربكةبواسطة

أشواقهابثتوقد،المجموعةهذهضمننصهابكتابةتقومامرأةخامسهي

أيديعلىالمكتوية،النقوشهذهمثلوظهور.76(نق)انظرزوجهاأولعشيقها

منطقةمجمَمعبهتميزالذي،الاجتماعيالتسامحمدىإلىيشير،اللطيفالجنس

.آنذاكالمرأةبهاتمتعتالتي،الجيدةالمكانةعنفضلأ،الثموديالجوف

:(4r)رتماشتش

ملسن!اهـنبلوال

السلامة(الله)ياعَهْنبنوائلبواسطة

وهو.وائلمنكُتبقد،المتأخرةالثموديةللفترةالعائد،النصهذاأنيبدو

منالنصويقرأ.المجموعةهذه73،فيرقمالنصإليهيرجعالذي،عَهْنوالد

.06نقانظر،لمسللمصدر.بالنسبةالأسفلإلىالأعلى

r(:)9رقمالنقش

هـرمسنتاهـكفلقعنبب*تxال

قولةأتانًاصادَ()الذي،عاقِلبنبت*xابواسطة

يُتركفلم،والرسمللكتابةمناسئاموضعًاالصخريةالواجهةهذهلكوننظرلم

شكلأوآدميأوحيوائيرسمٌأوثمودينقشعليهوكُتبإلا،فراغفيها
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وأنصهبكتابةقامقدابعضإنبل،والوسومالرموزإلىإضافة!عماري

بعضشطبإلىأدىمما،سابقةرسومأوكتابةعلىيريدهالذيالشكلرسم

حروفمثل،بعضًا!مهامعتداخلهاأوضياعهاأوالنصوصهذهحروف

نقوو:كالتاليبسهولةالمقروءة،النقشهذامناليسارإلىالمكتولةالنص

.المطلوببالشكلتفسيرهمننتمكنلملكننا،بحقسونا

،الأولللعلمبالنسبة.المتعرجالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب،حالكلعلى

والثالث.الثانيحرفيهلشطبنظر!ينبغيكماءتهقرامننتمكنلم

العَقْل،من"،الحكيم،العاقل11يعني،فَعْلأوفاعلوزنعلىبسيطعلمل:عق

Winnett,,5791;663,)انظرالصفويةالنقوشفيءجاالذي Winnett

?24.Harding,,7891;3786 Harging,,7191)p،بصيغةجاءحينفي
Branden,,0591،))انظرالثموديةالنقوشفيلىلىع 351uH(

p.185.)

مقارنتهعندوذلك،صاد"،رمى،اقتل1بمعنىفَعَلوزنعلىماضفعلك:كل

إذاولروسَبئوهَذ،بهرمىإذابهوسَكًبسَلحهفهك،كك!بالجذر

اسَحَقَه"ا1أي،وهكيكمَهْكوكفهوهَكَايَهُكهالشيءوهَكَ،بسَلحهحَذَفَ

5(.0ص3،ا.مج،ام9مَنظور،ابن)انظر

)انظرالحِمارةُ"11هيوالأتان،حمار"،أتان11يعني،مضافمذكرمفرداسم:نتا

569-591،منظورابن oفيالمعنىبهذاوردوقد6(.ص،13مج،ام

)انظرالثموديةالنقوشمثل،الأخرىالساميةالنصوصعددمن

08".،(Branden,,0591 (Hui )12، 0800، 991uE()،نظر)الصفويةوا

1456891,,Oxtoby)،863)نظر)الأوجاريتيةوا.Gordon,,6591 )p،

Sokoloff,,2991.18)انظراليهوديةالفلسطينيةالآراميةواللهجة )p.

Costaz,,6391.22)انظرالسريانيةفي،ا!د!بصيغةجاءبينما )p،

Brownand,,6091)انظرالقديمالعهدفي،فيأوبصيغة others
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،لاحاليهصانظر)الدوليةاميةالآرافيلأتان"ا1،11نتاوبصيغة871.ء(

النقوشفي"وحش"بمعنىلكن،الصيغةبهذهءجابينما.(,4:443391

91،بيستون)انظرالسبئية A Y9ص،م).

سمهر.صلب"،اقوي1يعني،الإطلاقحالةفيمذكرمفرداسم:ر!مس

الاسْمِهْر،رُ،شديدسَمْهَريوَتريقال،العودالصًلبالرمح:السًمْهَريُ

،4مج،م5691-5591،منظورابن)انظر"والمثئَدةالصلابة11أي

381(.ص

."(:)رقماشتش

انمدنوا

لنادلوهذا

دمأنوأنا

الأسفل،إلىالأعلىمن،العموديالخطبأسلوبالمكتوب،النقشهذايقرأ

المتوسطة.الثموديةالفترةإلىيعودأنهحروفهأشكالخولمن.ونلمس

نقلاوهو،الندْلمنبسيالاعلفاعده،الأولللعلمالأرجحالشرحأنيبدو

منظور،ابن)انظرآخرإلىموضعمننقلهندلاًالشيءنَدَلَ،واحتجانُهالشيء

ووظيفة،مهنةإلىنسبة-الاسم-أيوهو،(653ص،أامجام5691ا-559

العلم،حالكلعلى.التجاريةالقوافلمعالعملوالمقصود،والنقلالندْلوهي

,Branden,)1,691)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهعُرف ,A5691 (ph

".41،;142.p(Branden,,B5691)275hp(.مَنْدَله،نَوْدَلبالعلمينمعادلتهويمكن

أنهإلا،تفسيرهصعولةمنالرغمعلى،نماد.العربمنلساداتعلمانوهما

،ام،999الذييب)انظرمدمنفعلانوزنعلىبسيالاعلمًايكونربما

11.الوسيم،الصحيح،السمين11يعنيفهووعليه،(-51156.صص
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:)45(رقماشتش

ضارالبنصدولل

العربنلصودبواسطة

صعوبةمنوبالرغم،المائلالخطبأسلوبمكتوبقصيرثمودينقشٌهو

فيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيالذي،الأولللعلمتفسيرناتأكيد

ليصُوالدً،البَريق"11وهو،الذَليصُإلىتهإعادنرجحفإننا،الثموديةالنقوش

7،مج،ام5591-569منَظور،ابن)انظرالأملسالبراقاللئنُهو،والدلص

11.الأبرق،الأملس01يعني،فوعلوزنعلىيكونربمافهولذا.(37ص

11،إلالإله()بواسطةالقوي،النشيط11يعني،اسميةجملةمنمركبعلمل:اعر

،م8999،الذييب-84،85صص،م5991،الذييب)انظرللمزيد

.(53ص

)99(:رقمالنقشْد

رفجنبدلبلع

جَارفبنعَبْدإلبواسطة

.وهولحصانسيئرسمجانب،إلىالعموديالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

الأسفل.إلىالأعلىمنيقرأ

gn.487,0991,)انظرالثموديةالنقوشفيعُرفعلم:فجر p!والصفوية،(ف

بصيفةالنبطيةالنقوشفيءجاحينفي،()انظر

Cantineau,,7891;08.p.20)انظرولْىرج Negev,,1991)p.ويمكن
ابن)انظرالعربيالموروثفيفجَرمَبصيغةوردالذي،بالعلممقارنته

علىبسيطعلمأنهويظهر.92(ص،9مج،م-55995691،منظور

يَجْرفُهالشيءجَرَفَمن،"القوي،الشديد،الجارف11يعني،فاعلوزن

،ما-5595691منظور،ابن)انظركثيرلمأخذ!أخذه:واجْتَرَفهجَرْفًا
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العلمبخصوص.(9201ص،م8791،الفيروزأبادية2صه9،مج

.8(نقه)انظر،لدعب

)79(:رقمالنقش

وصعوليمكالوقشوترنكبنبننال(ح

ولعوصمكيإلىواشتاق،بكرانبنحَنانبواسطة

،قصيرانثمودياننصاناالزقزاقيالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذامعءجا

التالي:النحوعلىويقرأ،أعلاهكُتبأحدهما

تثفرلِتحياتتثفرفددو

الأولين.حرفيهشطبلمحاولةنظر!،مؤكدةغير،العلمءةوقرا

**ل*تْرْع:هكذابتحفظيقرأفهو،أسفلهالمكتوباالآخرالنصأما

،الأخرىالساميةالنصوصمنالعديدفيهذهبصيغتهورد،بسيطعلمن:حن

الذييب،؟132ص،م9991،)الذييبانظرالمقارناتمنللمفلد

بالعلم-المتبوع.la.921Theeb,،3991)p-32-33؟صص،م5991
)انظركربمنفعلانوزنعلىوهو،نبكر-البنوةباسمالمسبوق

.(1نقا

إعادتهعندوذلك،"الإلهاسم+المحفوظالمستور،11يعنيمختصر،علم:كمي

ذلكيلي.(،14ص،أم999،الذييب)انظر"سترهإذا11الشيءكَفمإلى

،العوصإلىتهإعادويمكن،اللامالجربحرفالمسبوق،صوعالعلم

منه،المخْرجُعليهعَسُرَماالحُجَجمنعليهأدخلإذابخَصمهفلانأعَوص

5691-،منظورابن)انظر""شديدةأيءُعَوْصاوداهية 91 o o7،مج،م

11.الداهية11يعنيربمافهووعليه،(95ص
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)89(:رقماشتش

يمحنبرحخل

حاميبنجَحْربواسطة

سوىعليهايظهرفلا،للكتابةالصخريةالواجهةهذهصلاحيةمنالرغمعلى

المستقيم.الخطبأسلوبجحركتبهالذيالقصير،النقشهذا

.(Harding,،7191أ."53)انظرالصفويةالنقوشفيإلايُعرفلمعلمر:حج

ابن)انظريحتفر"شيءا.كلوهوالجُحْر،إلىإعادتههو،لهشرحوأفضل

منالعديدأنالمعلومومن.(171ص،4مج،ام569ا-559،منظور

للعلمبالنسبة.البيئةمنمأخوذةوغيرهاالثموديةالشخصيةالأعلام

.(18:1)نقانظر،يحم

)9"(:رقمالثقش

برحمشخهـبلوخنرتلاقوشتورذعل

قلبفيوخمرة()فاجرةلعوبامرأة(في)رغبوتمنىعذاربواسطة

)الفليظة(الحرباءالأرضهذه

يعتبر،الشكلأسطوانيإطارداخلالمائلالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذا

(،أدئاه)انظرلهتفسيرناصحفإذا،المجموعةهذهنقوشأطرفمنتصورنافي

لحظةوفي،مراقبتهأوالتجاريالطريقبحراسةمكلفًاكانعذارأنإلىيشيرفهو

نائية-ميدانيةمهماتفيطويلأَوقتًايمضونالذينالجنودلجميعيحدث-كماما

يرغبهماممارسةمنيتمكن-كيلعوبامرأةفيهاتشاركهومرحفرحساعةتمنى

فيالشيئينهذينتمنىأنهوالغريب.ورقصمرحآخربمعنىأي،وخمرةمعها-

شخصًاكانمستبعد-غير-وهولأنهالمدينةفيوليس،هذاالنائيموضعه

المرحة.الساعاتهذهبختلواستمتاعهتمتعهدونسيحولالارتباطوهذا،مرتبالا
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منللمزيدء"،والحياالخذ11أيعذار،منفعَالوزنعلى،بسيطعلمر:ذع

.(22صاهـ،142،)الذييبانظروالموازناتالمقارنات

N،الذييب)انظر."الفاجرة..يعني،مؤنثمفرداسم:نر! LYN،يلي.(ص23هـ

بالخَلة،مقارنتهعندوذلك"،الخمرة11أيكل،خلالمونثالمفردالاسمذلك

المتغيرة،الفارحةوالخَمْرُة،الحامضةالخمرةالخلوقيل،عامةالخَمْر11ُوهي

5691-منظور،ابن)انظر،"الطعم 91 o o11ص،11مج،م)Y.وهي

بالاسمأيضثاالمتبوع.الساميةالنقوشفيالأولىللمرةالمعنىبهذاتأتي

"صَدر،أيء-الباالجربحرف-المسبوقمشجالمضافالمذكرالمفرد

،12مج،م5591-5691،منظورابن)انظرعَمق"اقَلب،جُوف

الأرض01أي،برح()مجاز(المؤنثالمفردالاسميأتيوأخير!.(001ص

الأرض11وهيءبالحربا،برحمقارنهَعندوذلك،"الغليظةء،الحربا

9،منظورابننظر)اا"الغليظة °1-1`o loo703ص،\مج،ام).

)001(:رقمالنقش

تمالوقشوتمذت

لأمْةواشتاقتَيْمبواسطة

99.رقمالنقشأعلى،()المائلالمنحنيالخطبأسلوبالنقشهذاكتب

الذييب،)انظرالمقارناتمنللمزيد،عَبْد"،اخادم1يعني،بسيطعلمم:ت

اة4،مMl،الذييب،المعيقلM؟8،م9991،الذييبة62،)00

انظر،متاالثانيللعلمبالنسبة.(،399-ص،م5991،الذييب

.()نق77

)101(:رقمالنقش

صملسرشواتدعسلقوشتويمسنبيمحل

السلامة)عشتار(اشر(الإلهو)يا،لسعدةواشتاقسميبنحميبواسطة
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وهو،المتأخرةالثموديةالفترةإلىحروفهأشكالخلالمنالنقشهذايعود

اشتياقه،1(:18نق)انظرحميكاتبهضمنهوقد.المائلالخطبأسلوب!توب

المعروفة،()عشتاراشر()الربةالإلهةإلىءهودعا،(301نق)انظرسعدةإلى

Stark,,7191.50)انظرالتدمريةالنقوشفيالصيغةطذه p)،السلامةبمنحه

والعافية.

11والارْتِفاعالعلو11وهوالسئُمُؤمن"المرتفع،العالي11يعني،بسيطعلمي:rس

9،منظورابن)انظر o o9-6ا oص،14مج،امr 9)v.عُرفوقد

)انظروالصفوية،13(13)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذه

331.Harding,,7191 p)،اوالسبئية(23104نظر:Res).وردبينما

،ام999،الحسنأبو)انظراللحيانيةالنقوشفي!موسبصيغة

نأرغم،مختلفةبص!يغءجاالذي،بالعلممقارنتهويمكن.(\:991

موش،شمامثل،"أسمانيالإله11أواسمي"11بمعنىفسرهقدالبعض

Benz,,7291.149)انظرالفينيقيةالنقوشفي p)،بسمياوبصيغة

ىمسداوبصيغة،-اكااا!5025991،4.3.")انظرالمعينيةالنقوشفي

Maraqten,,8891.711)انظرالاراميةالنقوشفي p)،وبصيغة

.(،"ءولل!لأكاه!،1638991.")انظرالقتبانيةالنقوشفيبركمس

للمرةيأتيوهوتدجسأيفئايقرأ،فعلةوزنعلىبسيطعلمت:3عس

فيكعلمعُرف،حالكلعلى.النصوصمنالنوعيةهذهفيالأولى

،(al-Said,,5991أ."91)انظرتدىعسبصيغةالمعينيةالنقوش

.7(.ص،م9991،)الذييبانظرالموازناتمنوللمزيد

:(01المرتماشتش

متبنيظل

تَيْمبنظيبواسطة

الأسفل.إلىالأعلىمنويقرأ،العموديالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مننتمكنلمالعلمينهذينوكلا.يزأيضًايقرأالأولالعلمأنإلىالإشارةتجدر

ينبغي.كماتفسيره

1(:)30رقمالنقش

هـملسرشوهـاتدسعلقوشتوركبنبخنل

سلمه)عشتار(اشر()الريةويا،لسعدةواشتاقبكربنحَنبواسطة

إطارداخلقليلا،المتعرجالطويلالخطبأسلوب،نصهحَنَكَتب

.المتأخرةالثموديةالفترةإلىيعودأنهندرك،حروفهكتابةطرلقةومن،أسطواني

،تدسعالاشتياقفي،101رقمالنصمع،النصهذاتوافقهووالملاحظ

بعضيثيرالتوافقوهذا.بالسلامة)عشتار(رشاالإلهةإلىءوالدعا

هوبكربنحَنَهل:مثل،دقيقبشكلعنهاالإجابةيصعبالتي،التساؤلات

هي!(دج)س!دعسهلآخربمعنىأي؟الأممنسميبنلحاميأخ

منطقةمنآخرموضعفيتقطنلعوبامرأةهذه،تدعسأنأم؟والدتهما

هي،تدعسأنأمء؟الحمرااللياليلتمضيةالرخالإليهاويُشد،الجوف

كلفيُقرأالنصئيْنءةقرالإعادةيدفعقدماوهو".الراحة،السعادة11تعني،مصدر

التالي:النحوعلىمنهما

اشر()الإلهةويا،السعادةالراحة()تمنىواشتاقبكربنحَنبواسطة-1

لسلامة.ا

اشر(الإلهةو)يا،()السعادةالراحة()اشتاقوتمنىسميبنحميبواسطة-2

لسلامة.ا

منللمزيد،أخرىوساميةثموديةنقوشفيعُرفالأولالعلم،حالكلعلى

.(58ص،م9991،الذييبنظر)االمقارنات

http://www.al-maktabeh.com
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:I()50رقماشقاثى

فْرلقوشتوبتكال

لفارواشتاقأكتببواسطة

،301رقمالنصأعلىالمستقيمالخطبأسلوبالقصيرالنقشهذاكُتب

الثموديةالفترةإلىيرجعأنهحروفهخلالمنونلمس.أسطوانيإطاروداخل

المتأخرة.

Littmann,,1178329,4391ة)انظرالصفويةالنقوشفيوردعلمب:كتا

3017367,0791,,Winnett;Harding)،أبوالحسن،)انظرواللحيانية

أبوالحسن،ءةقراأنإلىالإشارةوتجدر.(891:2،172:2،م9991

التالي:النحوعلىوهينظر،إعادةإلىتحتاج217رقمللنقش

)هن(...وشنأهوائل)هـن(هـ...شناول/اوا-

...وأمهمأكتبهـ)م(...مأوب/كتأ2-

!...حجوابدهـ...و/جخخبد/3-

بأن...يوملخرجهـ()ب...ن/يم/جخرل4-

)وسعدهم(فرضيهم)الجبل(المصدهـ(دعسوهـ)مضفرد/مص5-

لهطلل...وهنأال(ل...لهـ)ط(هـنا/وم/6-

غابةذو...ت/ذغب7-

دقأن/قد...أن/8-

هي:الأرجحءةوالقرا

هـأبنيشناووائل

وأمهماأكْتب

هذاقَدَموابد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(لإلها)لخرخ

وأسْعَدهمعنهمفرضي،الجبلبهذا

اللإله(الزكواتوقَدَموا

ذوغَيْبة

الثموديةالنقوشفيكتبتبصيغةالعلمورد،حالكلعلى

King,,0991.359)انظر )p.منأفْعلوزنعلى،بسيطعلئمب،!كاوالعلم

11.المتعلم،الكاتب11يعنيب،تك

Harding,)انظرالثموديةالنقوشفيإلامعلوماتنا--حسبيأتِلمعلمتر:

نأ:الأول،التفسيرينهذينأحدعنتفسيرهيخرج.ولا,7191(."464

،القوارضمنحيوانوهو،رالْىمنفَعْلوزنعلى،بسيطاعلمًايكون

2،مج،العربءأسمامعجم)انظرالحاضريومناإلىمعروفًازالما

يأفَرّ،منفاعلوزنعلى،الفار"،الهارب11يعني:الثاني0(0013ص

.(5.ص،همج،م91،منظورابننظر)ااهرب"1

)501(:رتماشتش

م!القوشتوك!ك!غنببتكل

جمإلىواشتاق*،*عبنكتاببواسطة

المنحني،الخطبأسلوبالمكتوبالقصيرالتذكاريالنصهذاءةقراتكتنف

نحو:الغموضنقاطمنالعديد

إلىذلكأدىوقد.الجويةللعواملنتيجةالصخريةالقشرةمنءأجزاسقوطا-

الثائي.للعلمالأخيرةالحروفاختفاء
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الجزمصعوبةإلىأدىمما،الصخريةللواجهةاليمنىالجهةفيالواضحالكسر2-

؟.جيمأمواوهوهل،الثالثللعلمالأولالحرفءةبقرا

-حسبيأتيالذي،قوش!فيالشينلحرفللنظراللافتالشكل3-

شينًالهءتناقراكانتإذاهذا،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا-

صحيحًا.

حرفبين،النصأسفللى"ا11ٍ،لاالجرحرففيالألفلحرفالكاتبإضافة4-

النص،كتابةمنانتهائهبعدلاحظحيث.واللام،(قشوت)فيالقاف

الألف.حرفكتابةنسيأنه

)901(:رقمسنقشى

تلبنفددو

كلمنوا

)نبيلة(لنَبْلةتحيات

)مالك(مَلِكوأنا

والحذقة"اوالنجابةالذكاء10وهوالنُبلمن،فَعْلةوزنعلىبسيطعلمت:نبل

هذاوردوقد.(64.ص،11مج،م55915691-،منظورابن)انظر

Branden,,0591(داول)انظرالثموديةالنقوشفينبلبصيغةالعلم

04"،2(5:275,,(758 ;181.p Branden, ,B5691 (ph)،انظروالصفوية(

3494391,,Littmann)،َ853)انظروالفينيقيه.Benz,,7291 pالذي

النقوشفيلونببصيغةوردحينفي،(فارغ،أحمقبمعنىفسره

Cantineau,,7891;012.p.811;)انظرالنبطية al- Khraysheh,,8691 p

Brown)انظرالقديمالعهدفي5،أيروبصيغة*(،

d.615others, ,6091 pفيوردالذي،نابلبالعلممقارنتهويمكن.(كة

نبيلة.أو،(476ص،م8391.الأندلسي)انظرالعربيالموروث
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انظرالموازناتمنوللمزيد،كملالجذرمن،فاعلوزنعلىبسيطعلمك:مل

.63-64(صص،ام999،)الذييب

:I()70رقمالنقش

تببحلاقوشتونيلعل

حبيبةإلىواشتاق،عليانبواسطة

اليمينمنويقرأ،مستقيمخطشكلعلىصغيرةبحروفالنقشهذاكُتب

تخريبتمنعالتياالسبعةالسحريةالخطوطعليانأضافوقداليسار.إلى

النقش.

كانإذا،عليانبعيرولقالاالعلومنفعلانوزنعلىبسيطعلمن:علي

،م6991،الذييب،)المعيقلانظرالمقارناتمنوللمزيد،مرتفعًاشامخًا

.(231ص

المرغوبة،،المفضلة11يعنى،ببحمنفعلةوزنعلى،بسيطعلمت:بحب

اهـ،142،)الذييبانظرالموازناتمنوللمزيد،"القلبإلىالحبيبة

.(58-ص57ص

(:))80رتماشتش

نبشعرجإلوقشوتلدبعنبنيللع

تَيْمبنجرشعإلىواشتاق،عَبْدإلبنعليانبواممطة

كَتبالذيهو،المستقيمالخطبأسلوبالمكتوب،النصهذاكاتبأنيبدو

)انظرلدبعوالدهاسمأضافقدعليانأنفباستثناء.701رقمالنقش

)انظرجرشعإلىاشتياقهوجَّه،أسطوانيإطارداخلالنصهذاوكتب1َ(7نقه

حيثمنبينهماكبيرلمفارفانلمسلافإننا01(،.نق)انظرتَيْمبننق.7(

.الحروفأشكال

http://www.al-maktabeh.com
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901(:)رقمالنقش

تملحدفود

دفلخنوا

لحلمةتحيات

خلدفوأنا

الفترةإلىالعائد،النصهذاكاتباسمتفسيرصعولةمنالرغمعلى

المرجحة.ءةالقراأنهاإلا،المتوسطةالثمودية

وزنعلىأو،"والعقلالأناة11وهو،الحِلممنفعلةوزنعلىبسيطعلمت:ملح

منوئلمزيد،الراشد".الحالم11ويعني،الرُؤيا"11وهو،الحُلممنفاعل

لْى،دخلالعلم.أما(ص،4-45ص،ام999،)الذييبانظرالمقارنات

.المطلوببالسُكلتفسيرهمننتمكنفلم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



لملاحقا

الشحصية.علام31أسما،

كًل.الفبا،سمااً

تع.لموااءسمااً

الاَلهة.ءسهاأ

ت.1والمنرهـالألفا!نى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الشخصية:أسماًالأعلام

02ق:اخ

6اط: A

ل:48اط

ل:83181اف

01حاب:تباا

ي:38اك

97،84،98،09،ت:77،ام

،19..1

AAل:اسوا

47ب:

"11،331.1،ر:كب

79ن:بكر

'1م:ات

622:خ:ت

ال:3،:كت

04م:تكم/تصم/تل

201801،،001م:ت

58هـ:تمل

12ز:نث

\05:ل:مث

89ر:خج

78ت:لذحخت/سلخج

71ف:حج

613206،ت:لجد

78ر:خ

07،86801،ع:شرج

69ف:رج

57ك؟:رخ

14م:)ج

17ل:عخ

13ر:فج

501م:ج

23ت:دجم

4ع:جم

9748،ر:جسهـر/ج

ا62:ب:حار/خا

؟:01حب

,w.\،3110:22،ب:بخ

?I.ILL33، lr

ا07:ل:باحب

701ت:ببخ

95م:تح

AOر:ح

س:53ح

4ض:ضح
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03ي:حزي/حظ

2:س:.هلح

901ت:حلم

\د:63:مخ

18،9،76،891:ي:مح

301ن:ح

79:ننخ

هت:ببخ

51ت:برخ

93ل:تخ

901؟:فدخل

13ف:نخ

55ي:تبدي/ترد

\45:ن:تدل/تد

632:ل:دس

2458066،م:دع

9،2:ن:ماد

76س:دن

59ص:لود

962:ب:اذ

0919،ت:بكر

87هـم:بر

17ب:رت

38ي:رت

14خ:رج

8138،ن:مر!

633:ق:رح

13ي:رز

ي:12رس

د:2مر

,;:،5125

ر:7نبز

01،301ت:ادجست/!ادس

27م:سحم/طس

27ن:كس

98؟:منسل

101ي:مس

ا،؟:فاش

ل:3ش

912:خ:شل

53هـ:شنهـ/شل

8'08،ي:شمس

م:68نش

272:ر:بص

95خ:صل

182http://www.al-maktabeh.com:ك:انض



?v

46:تحرط

م:13تظ

201زي:ي/ظ

د:53بع

21ت:دبع

801ل:دعب 69، 75، ، A

66هـ:ل!ابد

ار:تع

:112ق:تع

99ر:ذع

59ل:اعر

06خ:رع

14ر:فع

56ب:عقر

39ل:قع

4ت:عقل

06ر؟:كع

701،801ن:علي

2:ل:مع LY

8183،هـن:73،ع

79ص:وع

27،117:ب:لغ

401؟:رف

ا67:فص:

02،94س:عق

ا91:ل:ق

3664،م:ق

68AA،ن:ق

501ب:تك

79ي:مك

52ع:كن

612:لد:

52077ب:بمخ

77ب:رمح

43را:م

45،215:د:رم

16:3س:ملس/مر

78ت:زم

ا16:ت:لزم

0828،ت:مسلم

02م:تعم

2ا:60ك:لم

76م:م

ت:8مم

منيد:98

اا:60ت:نبل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ل:49:دن

43:ل:زان

ا:.7سن

هر:صن

42س:من

68هـا:ن

هـرم:4

م:28هـل

29ل:73،وا

86ت:لوا

15،53،ر:9،وت

\37:ورع:

41ر؟:جور/وع

ا:37:نو

7ل:هـبو

75ت:هـبلو

4ت:هـدو

77؟:تردثي

ئلى:القبا،سماأ

06ق:نت/ن

32م:!ن

95؟55،

22

قح:لمواا،سماأ

08:صا

38ن:مع

6ت:مم

اًسماءالاَلهة:

1010301ر:اش

7508،ت:ال

؟VVرض:75،

6ت:ل 0 ، IAA

06ود:

:والمفرداتالألناف

اب:

1111:أبوه11هـ:با

08:اءاجَاَ،رًزم،تىأ11:تا

39الحمار":أنثى،أتان11ن:تا

08:ااأخوه:هـ:خا

41:احُبِسَاأسِرَ،11ر:سا

08!ا:التعريفأل11:لا

،21،03،،:الىاإ11جرحرف:ال

15،35،95،27،76،

08،79،99،001،

A!1 V!1,
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3:272،:16ا:اأنا11نا:ا

2ا:ا!،أنا:نا 1 2، : 91 \:'? A،

25،37:،243:2،

45:2،47:،205:2،

:612،:62،21rr:? w

:672،:96،249:2،

801،901

12،24:ااسطةبواا1:ب

08،99:اافي،ب11جرحرف:ب

3،71:اابنا1البنوةسما:ب

22:2:رَحَلَ"،"ابَعُد:دبع

،4،5،9:اابنا1البنوةاسم:نب

،21،31،41،51،؟01

02،03،31،32،33،

34،38،\off ، ، 9 . L.

25،35،55،95،06،

66،68،72.، 71 N،

73،75،76،77،97،

08،AL ، nt" SAY ، AN,

69 Ao ، 39 ، 29 ، Ao،

1 0 3 ، 1 0 1 AA AV،

801

16:2:اابنتا1البنوةاسم:تنب

99:االعوب،فاجرةةمرأا11:نرت

99:قلب"،جوفاصدر،ا:مشج

23

04:ارَسَمَا،نَحَتَ،اقَشَر0َ:تح

99ء":حربا،غليظةأرضن11:برح

72:ااحَرَسَاا:؟سرح

:للح

":تمرضتعسكر،،اتنزل1:للتح

83:اخَلسَا،اسَرَقَا:سلخ

99:اااخَمْرة1هـ:لخ

83:ادَخَلَا11؟لخد

3206017،":قبيلةامن1ل:اذ

6حَفَرَ.":،رَسَمَ،"كَتَبَ:مشر

83:ارَعَىا11:يعر

82:ازَرعًا،اسَمَد1َ:لبز

93،ا:اهذا11إشارةاسم11:تز

أ:621،96:1،49:

77،،06175:ااالسلامة11:ملس

9.2 ، A

،901":السلامة،اسَلمه1!:ملس

301

39ا:انشيط،اقوي1هـر:مس

:قشو

،4،21،31:ااقشتاا11:قوكات

،1،03،15،35،

55،95،56،86،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،72،74،76،08

،86،09،79،99

،001،101،301

01،701،801،-

0199:اتمنى1:قشوت

98:اااحمى1:نص

11،77:ااعلىا1جرحرف:لع

6:اإلىا11.جرحرف:لع

13874،08،39:السببية:ف

48،35ا:حَدأدا،خادماعَبْد،1:نق

88اقَنَصَ":1ص:نق

47:ااأخفى،اكَتَمَا:متك

77:ااكلهماا:هـملك

،4،5،6،7،8:ااسطةبوا،ل11ِ:ل

9101،11،21،31،

41،51IYr ، 2 0 ، 1 7 I

42،82،3.2 ، 31 ، r،

33،43،83،1،،84،

94،25،35،75،oA،

95،06،26:1،56،

66،7 0 ، 1 : 6 9 A1.،

17127،47،57،67،

77،97،8.3 ، 81 1 A،

AA ، AY ، 8 6 ، Ao ، AL،

98،09،19،29،39،

89 AY69، AoAL،
،101،201،301،401

701،801،901

11547:أنثا،امرأته11:تارم

7:اامَممى،اجامعا:سم

77:اامنا1جرحرف:نم

08ا:امخربةا1هـ:تكهـلم

7،:اغنىا،امال1:لوم

608،:ااذَهَبَاسَافَر،1:دن

68ا؟احثيئاسير!"سارص:ن

08نَقَر":،اكَتَبَار؟قن

0،698ء11:النداءيا،اها1هـ:

39:"جامع،اصادا:هـك

،6،38،35:،اثما"عطفحرفو:

Al

،،،3:االواوا11العطفحرفو:

11،21،13،41،51،

163:،18:،291012،

22:2.25.26،27،

28.03،37:2،IY: Cr

45،47:،205:2،54،

0،662:1،!631:2،3:

65،67:،2،68

،2172،7475،:ا96:

49%8،0 ، 77 ، Y:2:ا،
http://www.al-maktabeh.com
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001010199،AV،
،301601:2 IN-،i

801،901.1. V

،7:اا..تحيات:ددو

:216،ل"ا:اتحيات1دف:دو

18:1091:،1:22\،

:271،،92،35،36

،،،ا،43:،371:

،ا471،0:5،1:61:

:631،2:.64:67\.

،\

601:1،901

ا:45لِ..:تحياتف:دو

11،77:اوَجَمَا.."حَزَنَ:مجو

0162:بحذر..راقب:صو

51:اارَسَمَ،قعاواا:عقو

الذهابفيأسرع،ارتحل11:صقو

45:السفرا.أو

08:ااا.أولادههـ:دلو
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لمراجعا9لمصادرا

العرببة.والمراجعالمصادر:أولأ

الأجنبية.والمراجعالمصادر:ثانيا
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M
العركية:والمراجعالمصادر-أولأ

الكر3القرآن

(م7991)،0خالد،أسكويي

:الرباض5،تيماغربجنوب)رم(منطقةلنقوشمقارنةمحلبليةدراسة

السعودية.العريةالمملكة،والمتاحفالاَثاروكالة،المعارفوزارة

(م4891)،.فاروق،إسماعيل

رسالة،الساميةاللغاتضوءفيمقارنةدراسة:الآراميةادالكنقوشلغة

الإنسانية.والعلومالآدابكلية،حلبجامعة:حلب،منشورةغيرماجستير

(ام)689،.عليبنالحسن،الأصفهاني

دارمنشورات:الريافي،العليصالح،الجاسرحمدتحقيق،العربكلاد

والنشر.والترجمةللبحثاليمامة

م0891هـ/\،00)،.الملكعبدسعيدأبو،الأصمعي

:القاهرة،الهاديالدينوصلاحالتوابعبدرمضانتحقيق،الأسماهاشتقاق

الخانجي.مكتبة

(امAAr)،حزم.بنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو،الأندلسي

العلمية.الكتبدار:بيروت،العربأنسابجمهرة

(ام759)،.يوسفبرصوم،أيوب

.الآدابكلية،حلبجامعة:حلب،السرلانيةاللغة

)،سعيد.عليفاطمة،باخشوين

طهورحتىالميلاديالأللالقرنمنذالإسلامثيلالهجازفيالدبنبةالحياة

وكالة،البناتلتعليمالعامةالرئاسة،منشورةغيرماجستيررسالة،الإسلام

.بالرياضللبناتالتربيةكلية،البناتلكلياتالعامةالرئاسة

)،.دنفان،براندن

.12:رقم،المعرفةاْبجدية:دمشق،غزاوينجيبترجمة،ثمودتاركخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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(م8499)،.لأولاإفرام،برصوم

للنشرعدهأ،سريانيةدراسات:حلباالعرييةالمعاجمفيالسركانيةالألفاق

.نءاجزاإبراهيميوحنا

(امهـ/041839)3ا.الأندلسيالعزيزعبدبناللهعبداالبكري

السقا،مصطفىتحقيقاوالمواضعالبلادءأسمامناستعجممامعبم

الكتب.عالم:بيروت

(م8291)،0مولر،والتر،.محمود،الغول،0ركمانز،جاك،بيستون

نشرياتدار:لانفلوفان،والع!كية(والفرنسية)كالإ!ليزيةالسبئىالمعبم

.لبنانمكتبة:بيروت،بيترز

(أم)889،بحر.بنعمروعثمانأبواالجاحظ

الجيل.دار:بيروت،هارونمحمدعبدالسلامتحقيقالهيوان،كتاب

(ام189)،0حمد،لجاسرا

:الرياض،انطباعاتهمشاهلاتهلصوصالجزكرهغربثمصالفى

والنشر.والترجمةللبحثاليمامةدارمنشورات

(بدون)

المدنءأسمابحويمغتصرمعبمالسعودبة-لليلادالجفرافيالمعبم

للبحثاليمامةدارمنشورات:الرياض،الباديةمواردوأهموالمرى

والنشر.والترجمة

(أم)399،.سليمانرشيدصالحاالجراح

منشورةغيرماجستيررسالة،الصفويةالنقوشفيوالمواضعالأماكنءأسما

-اليرموكجامعة،والأنثرولولوجياالاَثارمعهدفيالنقوشلقسمقدمت

.لأردن-ارسدإ

(ام979)،0حمادبنإسماعيل،الجوهري

عطاراالففورعبدأحمدتحقيق،العرليةوصحاحاللفةتاج:الصحاح

http://www.al-maktabeh.comللملايين.العلمدار:بيروت
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(م4991)ا.زفوا،لخريشةا

،الأولالجزء.التاسعالمجلدالعصور،"الأردنمنجديدةصفويةانقيرش1

.ص7-17ص

(م0002)

95.96-صص،2ج،أدوماتو،"الأردنمنالثموديبالخطعرلية"كتابة

89)،.أحمدعبود،الخزرجي Aام)

والنشر.للدراساتالعربيةالمؤسسة:بيروت،ومعانيهاأسرارها:أسماؤنا

(ام799)،.حسين،الحسنأبو

الرباض:العلاابمنطقةعكمةجبلمنلحيانيةلكناكاتجديذتقرا

الوطنية.فهدالملكمكتبةمنشورات

م)9991

غيردكتوراةرسالة،+مقارنة!ليلية"دراسةالعلامنطقةمنلحيانيةنقويفى

-سعودالملكجامعة،الآدابكلية،والمتاحفالآثارلقسمقدمت،منشورة

.الرياض

اهـ(135)،.البصريالأزديالحسنبنمحمدبكرأبو،دريدابن

صادر.دار:بيروت،اللفةجمهرة

(م1991)

الجيل.دار:بيروت،هارونمحمدالسلامعبدتحقيق،الاشتقاق

(ام199)،.عبدالرحمنبنسليمان،الذييب

العصور،،"السعوديةالعربيةالمملكةشماليمنجديدةصفولةنقوشا

.،أ3-هصص،لأولاءلجزا60مج

???r()Y

العريةالمملكة:الجوف-سكاكا،المزادقارةمنجديدةنبطيةنقوشا

.rot-172صص،الثانيالجزء،7مج،العصور،"السعودية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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crMO

الممة:بالجوفالقلعةموقعمننبطيةلنقوشجديدةتحليليةدراسة11

16مج1(1)الآداباسعودالملكجامعةمبلةا"السعوديةالعربية

15-491.اصص

(141 r)هـ

الرابعاالعدد،الدارة،"للعلومالجوفدارمتحفمنجديدةصفويةنقوشا

.016-13.صص.رمضان،شعبان،رجب،عشرةالثامنةالسنة

_r1L1()أ

االدارة،"السعوديةالعرييةالمملكة،بالجوفالنيصةجبلمننبطيةانقوش1

7-صص،الأولربيعصفر،،المحرم،عشرةالتاسعةالسنة،الثاني4لعدد

(م1991)،.اللهعبد،ونصيف

61مج،العصور،"السعوديةالعربيةالمملكةفيالعلامننبطيةنقوشا

23.!223-صصالثانيالجزء

(ام)499

العرييةالمملكة5:تيمافيالقديةالآراميةللنقوش!ليليةدراسة

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرياضالسعودكة،

(r?AAo)

السعودية،العرسيةالمملكةغربش!المنتليةنيطيةلنقوش!ليليةدراسة

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرياض

6(M)م

جامعة،الآداببكليةوالمتاحفالاَثارقسممتحفمنجديدةصفويةنقوشا

1(2)الآداب،سعودالملكجامعةمجلة،.(211رقم)مجموعةسعودالملك

.3704-6هصص،الثانيالعدد،8مج
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(أام)799

جامعة،الآداببكليةوالمتاحفالاَثارقسممتحفمنجديدةصفويةنقوشا

العدد،9مج.(1)الآداب،مصعودالملكجامعةمبلة،11()3سعودالملك

.925-288صص،الأول

(جم1)799

"،السعوديةالعربيةالمملكةغربشمالتبحرمنشماليةعرليةنقوشا

936صص،الثانيالعدد،2مبهه،دراسات -rov.

9)1عبدالله،ونصيف 9 Aم)

المجلد،دراسات،ا"تبوكبمنطقةالهندموقعمنشماليةعربيةنقوشا

.rvA-r.صاص،()2العدد،()25

(م9991-0002)

جامعة،الآدابكليةمبلة،ا"بتبوكحسمىمنطقةمنعربيةانقوش1

4.£-£804صص،الإسكندرية

(ام899)

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرياض،النبطيةالجبْرنقوش

(أام)899

جامعةمبلة،"السعوديةالعربيةالمملكة،سحبأمموقعمنصفولةنقوشا

2.ا-173صص،لأولاالعدد،01مج،1)1الأداب،سعودالملك

(م9991)

العرييةبالمملكةحائلبمحافظةسلمانأمجبلمنشماليةعربيةنقوشا

،الأولالعدد،1امج،(21الآداب،سعوداسةبامعةمبلة،السعودية

03.893-صهص

(1 Mأم)

فهدالملكمكتبة:الرياض،السعوديةالع!ميةالمملكةمنثمود!ةنقوش

الوطنية.
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م()00.0002

:الرياضهالسعود!ةالعركيةالمملكة:الجوفبمنطقةالثمودكةقارانقوش

الخيرية.السديريعبدالرحمنمؤسسة

(أم0002)

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرياضالنهطى،المعجم

(بم0002)

:الرياض،السعوددةالعركيةالمملكة:كحائل!بةمنثموديةلنقوشدراسة

الوطنية.فهدالملكمكتبة

(م002)?

الاَدالب131م،سعودالملكجامعةمجلةا"المعتدلقاعمنئبطيةنقوشا

31.331-اصص)2(،

(م)8891،عبدالقادر.بنبكرأبيبنمحمد،الرازي

.لبنانمكتبة:بيروت،الصحاحمئتار

(ام879)،.محمدمحمود،الروسان

شنونعمادة:الرياض،مقارنةدراسة:والصفوكةالثموديةالقبائل

.سعودالملكجامعةاالمكتبات

ص("6.11)،.مرتضىمحمد،الزيدي

.لحياةامكتبةدار:بيروتاالقاموسجواهرمنالعروستاج

أهـ()417،.إبراهيمفايزبنسعيد،السعيد

الثانيةالسنة،الرابعالعدداالدارةا"البركمنقديمةجنوبيةعرييةنقوشا

.116-21أصص،اشوالوالعشرون

هـ0420)

العركيةالمملكةالرباض-،الوطنىالمتحفمنمنشورةغيرلحيانيةنقوش

مركز،والترجمةاللغاتكلية،سعودالملكجامعة:الرياضاالسعودية

.البحوث
http://www.al-maktabeh.com
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هـ()1421

،13م،سعودالملكجامعةمجلة،"جديدةلحيانيةلنقوشتحليليةا!دراسة

333.376-صص،()2الآداب

أهـ()423

)منذالقديمةالعربيةالنقوشخلالمنمصرمعالعربيةالجزلرةعلاقات

.(النشر)تحت،(الميلاديالرابعالقرنحتى.مقالأولالألفمطلع

ام)899،أحمد.صلاح،سعيد

:عمان،الأردنيةالشماليةالباديةفىالقديمةللكتاباتميدانيةدراسات

البيت.آلجامعة

(أم)889،.التميميمنصورأبوسعيدبنعبدالكرلمالإمام،السمعاني

الكتبدار:بيروت،الباروديعمرعبداللهوتعليقتقديم،الأشماب

العنمية.

(م1991)،.عبدالرحمنالدينجلال،السيوطي

أحمدوأشرفعبدالعزيزأحمدمحمدتحقيق،الأنساب!ريرفياللبابلب

العلمية.الكتبدار:بيروتعبدالعزلز،

هـ(0101)،.عيدهزاع،الشمري

والتوقلع.للنشرأميةدار:الرلاضوأعلامهن،النساءءأسماجمهرة

(أم989)،.إبراهيمحسن،الصباغ

المعرفة.دار:دمشق،العرليةالأسماهروحمعجم

(م0002)،أحمد.بنسالم،طيران

أدوماتو،،"سماويذيللمعبودإهدائينصعليهم(حف)مبخورامذبح1

.5-58.صص،أج

(أم819)،.إسماعيل،عبادابن

الثقافةوزارة:بغداد،ياسينآلحسنمحمدتحقيق،اللفةفىالمحيط

3)والفهارسالمعاجمسلسلة،والإعلام r).
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9)1،.صبري،يدلعباا AYم)

الثاني،العدد،4مج،دراسات،"قرمةجبلمنصفوية"كتابات

.12-156صهص

rNq?II)

العدد،23مج،دراسات،الحشاد"وادي/الأردنفيجديدةصفويةانقوش1

.2-2252،صص،الثاني

(أام)699

للبحوثمؤتة،"الصفويةالنقوشفيواليهودالأنباطحربذكر11

-93rowصص،واللراسات r.

(AAVام)

والأتترويولوجياالآثارمعهدفيالأردنيالتراثمتحفمنصفويانقش1

227-233.صص،الثانيالعدد،24مج،دراسات،"اليرموكجامعةفي

(أأم)799

االيرموكأبحاثمجلةا"المفرقآثارمتحفمنجديدةصفوية!انقوش

.9709-صص،الثانيالعدد،13مج

(م0791)ا.محمديوسف،عبدالله

ماجستيررسالة،6699عامالرياضجامعةمجموعةفيالصفويةالنقويئى

الجامعة،الأدنىالشرقولغاتالعرييةاللغةلدائرةقدمتمنشورةغير

.بيروت،لأمريكيةا

(م5891)،0مصطفى،طلاس،.نديم،عدي

والنشر.والترجمةللدراساتطلاس:دمشق،العرديةالأسماءمعجم

بم(أ739)،.علي،عسافأبو

الأثريةالحوليات"بدمشقالوطنيالمتحففيجديدةصفويةعريية"كتابات

.11-024صا،ص/423السوردة

http://www.al-maktabeh.com
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(ا!،18)،.عبدالرحمنبنسليمان،الذييب،.إبراهيمبنعبدالله،العمير

العدد،الدارة،"القصيممنطقةفيءيالجواالصخريةوالرسوملنقوشا11

.121-أ70صص،والعشرونالثالثةالسنة،الثاني

(?11rAهـ/اroY)،.لدينامجد،باديالفيروزأ

.لمأمونادارمطبعة:القاهرة،المحيطالقاموس

(م)3991ا.العايشمحمدحسين،القدرة

الساميةاللفاتإطارفياللحيانيةالنقوشلألظقمعبميةدراسة

والأنثروسلوجيا،الآثارمعهد،منشورةغيرماجستيررسالة،الجنو!ية

.اليرموكجامعة

()بدون،.أحمدبنالخليلاًبوعبدالرحمن،الفراهيدي

دار:بغداداالسامرائيإبراهيم،المخزوميصبريتحقيق،العنكتاب

.والفهارسالمعاجمسلسلة،الهلالدارومكتبة

(ام)849،.اللهعبدبنأحمدبنعليبنأحمدالعباسأبو،القلقشندي

العلمية.الكتبدار:بيروت،العربأنسابمعرفةفيالأربنهاية

(م8591)،عمر.،كحالة

الرسالة.مؤسسة:بيروت،والحديئةالقديمةالعرليةالقبائلمعبم

(ام29)،،.السائببنمحمدبنهشامالمنذرأبواالكلبي

للطباعةالقوميةالدار:القاهرةباشازكيأحمدتحقيق،الأصنامكتاب

والنشر.

(م)8691

النهضةمكتبةاالكتبعالم:بيروت،حسنناجيتحقيق،الئسبجمهرة

العريية.

(م91)8،،إنو.،ليتمان

جامعة،الآدابكليةامجلة1،أعلامءأسما:الساميةاللغاتفىامحاضرات1

.6ه-اصص،فؤادالملك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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(ام499،).اللهعبدسلطان،المعاني

العاصمةلمحافظةالتابعةالأردنفيوالآراميةالكنعانيةالمواقعءأسما11

.1-13ص79ص،3عد،ا.مجااليرموكأكحاثاإدارئا"

،لبنانمكتبة:بيروت،العربلأسماءقايوسالسلطانموسوعة،العربءأسمامعجم

.01.((19)قابوسالسلطانجامعة:مسقط

(ام11999

جامعةمجلة،"المفرق/الأردنمنجديدةصفويةلنقوشتحليليةدراسة11

.381-01هصص،(1)الاَداب،اامسعودالملك

(أم699)،.عبدالرحمنبنسليمان،الذييب،.إبراهيمخليل،المعيقل

الخالد.مطبعة:الرياض،الجوتمنطقةفيالنبطيةوالكتاياتالآثار

91.)،الوزير.الحسينبنعليبنالحسين،المغربي Aم)

الأدبيالنادي:الرياض،الجاسرحمدللنشرأعده،الأش!ابعلملْيالإيئاس

اولاض.في

،.المصريالأفريقيمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبوالإمام،منظورابن

9 ?-kv gooIأم)

.(بمجزا5)صادردار:بيروت،العربلسان

(م3991)،0لدخا،لناشفا

الآداب،سعودالملكجامعةمجلة"الساميةاللغاتفيالأشخاصءأسما11

-303.931صص،مجه)1(،

(م)0،7291هالة،الناشف

ماجستيررسالة:بيروت،سعداينطبقاتلْيومعتقدايهاالعربأديان

الأمرلكية.الجامعةفيالعربيةللدائرةقدمتمنشورةغير

(م)8791،.يعقوببنأحمدبنالحسنمحمدأبو،الهمداني

معارفنىالعاشرالكعاب:حميروأنساباليمنأخبارمن:اجمليل

والنشرللطباعةالمناهلدار:بيروت،أخبارهاوعيونوأنسابهاهممان

لتوزيع.وا
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(ام)869،.الحموياللهعبدبناللهعبدالدينشهابالإمام،ياقوت

.(ءجزاأ5)صادرردا:بيروت،البلدانمعجم

الأجنبية:المراجعثانيا-

)8391(3.،,Abbadi

:Die Personennamen der Inschriften aus Hatra, Hildesheim

,GeorgOlms Verlag

)8691(................،

An Archaeological Survey of Gabal Qurma", Archiv furOrient"

163-591.05533,Forschung

)6991(، .Zayadine,F................

Nepos the Governor of the Provincia Arabia in aSafaitic"

0164-155.Samitica,46 pp,؟،،Inscription

)7591(,.Abdallah,Y

Die Personennamen in al- Hamdani and ihre Parallelen in

Beitrag zurأعول:denaltsiidarabischen Inschriften

.jemenitischenNamengebung, Tubingen

)8591(، .Aggoula,B

Inscriptions et Graffites Arameens 'd Assour, Su pplement

.no:,43 napoli: Istituto Univeristario Orientale

()1991.،...............

Inventaire des Inscriptions Hatreennes, Paris: Librairie

,QrientalistePaul Geuthner

8691(),.Ajlouni,A
,AComparative Study of Thamudic and Safaitic Vocabularies

Unpublished .M A thesis, Insitute of Archaeology and

.ouk UniversityسAnthropology, Y
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)7291(,.Benz,F
,PersonalNames in the Phoenician and Punic Inscriptions

.8:Rome:Biblical Institute Press, Studia Pohl

)8291(، .Biella,J

:Dictionaryof Old South Arabic: Sabaean Dialect, Harvard

.HarvardSemitic Studies

)0591(,.Branden,Alb. Van Den

:LesInscriptions Thamoudeennes, Louvain- Heverie

25.Museon4لاBibliotheque

5491(..................)

aL.492-354.Divinite Thamoudeenne","A Le Museon,67pp"
(5691...................)

Les Textes Thamoudeens de Huber et 'd Euting", LeMuseon"
96.137-901.، pp

)A5691(...................،

Les Textes Thamoudeens de Philby, vol. ,1 Inscriptions du

04..Sud,Louvain: Bibliotheque du Museon, vol

)B5691(..................،

Les Textes Thamoudeens de Philby, vol. ,2 Inscriptions du

41..Nord,Louvain: Bibliotheque du Museon, vol

)5891(..................،

setoN.6-011.Thamoudeenne", Syria,35 pp"،

6291(...................)

Lesا Inscriptions Dedanite, Beyrouth: Publications de L

,8:UniversiteLibanais Section des Etudes Historiques, no

()6691..................،

Histoire de Thamoud, Beyrouth: Publication de 'L universite

.Libanaise,VI
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)8491(,*.,Brice

The Classical Trade-Routes of Arabia, from the Evidenceof"
Ptolemy, Strabo and Pliny", Studies in the History of Arabia

،2.917-177.pp

)6091(،.Brown,,F Driver, ,S Briggs,C

ment, withحأA Hebrew and English Lexicon of the Old Tes

:anAppendix Containing the Biblical Aramaic, Oxford

.ClarendonPress

)7891(,.Cantineau,J
.(n,Paris: Librairie Ernest Leroux 2( volsَمحعLe Nabat

)5491(، .Caskel,W

Lihyan and Lihyanisch: Arabeitsgmeinschaft fur Forschung

,desLandes Nordrhein- Westfalen, Geistes- wissenschaften

Heft,4!اةول.

)5-8491(،07،Cl rk

New Safatic Inscriptions from Sakaka and Azraq", Abr-Nahrain"

21-14.2.3، pp

)0891(،................

A Study of New Safaitic Inscriptions from Jorden, Unpublished

Ph, d thesis, Universtiy of Melbourne, Universtiy Microfiflms

.InternatoinalAnn Arbor

)8791("................

,"Safaiticand Thamudic Inscription from Wadi Bayir,Jorden"
.381-191.Zeitschriftdes deutschen Palastine Vereins,301 pp

Corpusول,)9188( Inscriptionum Semiticaru

.ParslI.Tomus .I Inscriptiones Aramaicas Continens, Paris

)7091(,CorpusInscriptionum Semiticarum

.ParsII, Tomus.2 Inscriptiones Aramaicas Continens, Paris

)6391(، .Costaz,L

,DictionaireSyrique- Franrais, Syriac - English Dictionary
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.Beirut:Imprimerie Catholique،ع!يي.نيس!ا+مرستا

)2391(، .Cowley,A

Aramaic Papyri of the Fifth Century .B ,C Oxford: Clarendon

.Press

)9991(،.Drijvers,,.J Healey, J

,TheOld Syriac Inscriptions of Edessa and Osrhoene: Texts

.llقons and Commentary, Leiden: BْاTranslat

)6491(,.Donner,,.H Rollig, W

Wiesbaden: Ottc،،ولKananaische and aramaische Inschrifte

0Harrassowitz

)1884(,.DoughtyC

Documents Epigraphiques Recueillis dans le Nord de

.L'Arabie, Paris: Imprimerie Nationale, Published by .ERenan

(2891)،.1,Eph`al

The Ancient Arabs, Nomads on the Borders of the

Fertile Crescent ht5-ht9 Centuries BC, Leiden: The Magnes

,Press,the Hebrew University, Jerusalem

)7891(,.Fitzmyer,,.J Harrington, D

A Manual of Palestinian Aramaic Texts, Rome: Biblical Institute

_Press

)8891(,.Fowler,J
:TheophoricPersonal Names in Ancient Hebrew

,AComparativeStudy, Sheffield: Sheffield Academic Press

)8291-7191(,.Gibson,J

Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, Oxford: Oxford

.(UniversityPress, 3( vols

)6591(.،.Gordon,C

35.,UgariticTextbook, Rome: Pontifical Biblical Institutehttp://www.al-maktabeh.com
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Grondahl,،.ع)6791(

Die Personennamen der Texte aus Ugarit, Rome: Papstliches

.)1(Bibelinstitut, Studia Pohl

Harding,،.ك!)0591(

.421-9.SafaiticInscriptions in the Iraq Museum", Sumer6,pp"
)5291(..................،

Some Thamudic Inscriptions from the Hashimite Kingdom

.ofthe Jordan, Leiden: -E .J Brill

)5391(..................،

2،".56-8.The Cairn of Hani"ADAJ"

)9691(..................،

ehT.25-3.Safaitic Tribes", al- Abhath,22pp"
7191(..................،)

An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names

:8.and Inscriptions, Toronto: Near and Middle East Series

)8991(,.Hayajneh,H
,DiePersonennamen der gatabanischen lnschriften

.Hildesheim:Georg Olms Verlag

)8691(، .Hazim,R

Die Safaitischen Theophoren Namen im Rahmen der

.GemeinsemitischenNamengebung, Marburg/ Lahn

)6991(،.Hillers,,.D Cussini, E

Palmyrene Aramaic Texts., Baltimore and London: The Johns

.HopkinsUniversity Press

)5991(,.Hoftijzer,,.J Jongeling, K

:Dictionaryof the Nort- West Semitic Inscriptions, Leiden

.Brill!؟.م.

)8891(,.Holladay,W
,AConcise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament

,BasedUpon the Lexical Work of .L Koehler, .W Baungartner

.Leiden;.E .J Brill
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)6591(,.Huffmon,H

Amorite Personal Names in the Mari Texts: A Structural

.andLexical Study, Baltimore: The Johns Hopkins Press

)8291(,.Jackson,K
:TheAmmonite Language of the Iron Age, Chico, California

.ScholarsPress

)8391(,,3al- Jadi

A Comparative Study of the Script, Language and Proper

,Namesof the Old Syriac Inscriptions, Unpublished Ph.D thesis

.WalesUniversity

،ءحم!)،.ول)4791(

Le Pantheon Sud- Arabe Preislamique 'd apres lesSources"

.75-741.Epigraphiques",Le Museon ,06 pp

)9591(................،

A،11ءppءأْ،ول.5،،001-015 Safaitic Inscription from theNegev"

)6691(.................،

:Sabaeanand Hasaean Inscriptions from Saudi Arabia, Rome

23.-Semiticلالم43أ

6791(..،)................

.ThamudicStudies, Washngton, .D C

)6891(.................،

.Miscellanies'd ancient arabe, Washngton, .D C

(9691..................،)

"NewSafaitic and Hasaean Inscriptions from NorthernAraba"
remmuS.152-141.,25 pp

(0791...................،)

The Pre- Islamic Inscriptions of the Riyadh Museum",Oriens"

.511-319.Antiqvvs,pp
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()7191..................،

-carand Ra' s alلهح!Safaitic Inscriptions from the Country of

.14-109.Ananiyah"), Christentum Am Roten Meer, pp`

.................،)7491(

.Miscellanies'd ancient arabe, ,V Washngton, .D C

7491(،.................)ول

.Miscellanees'd ancient arabe,VI, Washngton, .D C

..................)9791(هـ

.Miscellanies'd ancient arabe,IX, Washngton, .D C

.................،)8591(

.Miscellanies'd ancient arabe, XIV, Washngton, .D C

..................،)8891(

.Miscellanies'd ancient arabe, XVI, Washngton, .D C

)2691(" .Jastrow,M

A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and

Yerushalmi and the Midrashic Literature, London: Judiaca

.Press

)1491-9091(".(,Jaussen,,.A Savignac

Mission Archeologique en Arabie, Paris: La Societe des Fouilles

1307(.)23،Archeologique

)8391(" .Jobling,W

Recent Exploration and Survey in Southern Jordan: Rock Art

04-27,.Inscriptionsand History, Berytus,31 pp

)5291(,.Kensdale,W

Three Thamudic Inscriptions from the Nile Delta", Le Museon"

pp.092-285.65هـ

)8691(,03,al-Khraysheh
Die Personennamen in den Nabataischen Inschriften des

Corpusهكل!.14 Inscriptionum Semiticarum, Marbur
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أKing،،.ك!)0991(

Early North Arabian Thamudice: A preliminary description

based on a new corpus of inscriptions from the- Hisma desert

of southern Jordan and published material, Unpublished Ph. D

,thesis,School of Oriental and African Studies

991(0)A.................،
The Basalt Desert Rescue Survey and some PreliminaryRemarks"

.onthe Safaitic Inscriptions and Rock Drawings,PSAS,02 PP

7855-

)2991(،.A!ث.,Klingbeil

The Onomasticon of the Aramaic Inscriptions of Syro-Palestine"

76-93.Duringthe Persian Perid"1, JNWSL, ,18 pp

)2991(,.Knauf,E

More Notes on Gabal Qurma, Minaean and Safaitic,"ZDPV"

.101،701.29-pp

)8791(، .Leslau,W

Comparative Dictionary of Gecez (Classical Ethiopic): with

,anindex of the Semitic roots, Wiesbaden: Otto- Harrassowitz

)5491(,.Littmann,,.E Meredith, D

.112-64.NabataeanInscriptions from Egypt,"H BSOAS,16pp"
40910،091-9918..................،

Semitic Inscriptions, New York: Publications of an American

.ArchaologicalExpedition to Syria in

1491(.................،)

:NabataeanInscriptions from Southern Hauran, Leiden

Publication of Princeton University Archaeological Expeditions

9091.to Syria in 5091-4091 and

0491(،)................

Studien zur Altnordahrischen3!آ!:Thamud and

.Inschr) ftenkude, Leipzighttp://www.al-maktabeh.com
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4391(،)................

Safaitic Inscriptions, Leiden: Publication of Princeton University

9091.Archaeological Expeditions to Syria in 5091-4091 and

)7691(,.Macdonald,,.M Harding, G

21.013-911.، ppلهMore Safaitic Texts from Jordan"،, ADA"،

()0891.................،

Safaitic Inscriptions in the Amman Museum and otherCollection"

802-185..ADAJ25، ppول،

)3991(..............،

Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic andRoman"

Periods،!ا06ْ، A Reassessment of the Epigraphic Evidence", Syr

413-303..pp

)4991(..............،

Safaitic Inscriptions in the Amman Museum and otherCollection"

91.1-101،23.ppلهADA"(،

)6991(,.al-Mu' azzin., Nehme, L..............

Lesس!ع!3 Inscriptons Safaitique de Syrie Cent Quaranteons"
,LeurDecouverte", Academie Inscriptions et Belles- Lettres

pp.494-435.
)8891(,.Maraqten,M

Die Semitischen Personennamen in den alt- und

:reichsaramaischenInschriften aus Vorderasiem Hildesheim

.GeorgOlms Verlag

)0891(01،,Milik

1،11"Quatre Inscriptions nabateenns une visite apigraphique* Petra

BDM.5-12,14 pp

)7491(Naveh,,.J Stem, E

24.83-97.، pp!لل،،،"AStone vessel with a ThamudicInscriptions"
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)7591(.................،

-871.ThamudicInscriptions from the Negev", Eretz Israel,14pp"

.281
)1991(، .Negev,A

Personal Names in the Nabatean Realem, Jerusalem: Qedem

.Mongraphsof the Institute of Archaeology

)2891(,.Noth,Th

Die Israelitischen Personennamen im Rahmen der

.GemeinsemitischenNamengebung, Stuttgart: Verlag Von W

Kohlhaحم!س!03

)6891(,.Oxtoby,W
:SomeInscriptions of the Safaitic Bedouin, New Haven

05American Oriental Series

)0791(,.Parr,,.P Harding,,.GDayton, J

PreliminarySurvey,"6891!،1ول in North- WesternArabia"
-8.242-301.9 pp

2()791.................،

01Preliminary Survey in North- Western Arabia,"6891BIA"
pp.61-23.

)9691(،.Pliny

Natural Histoty Book, VI, London: Loeb Classical Library

.Cambridge

)3591(1 .Ranke,H

.Dieagyptische Personennamen, Hamburge

Repertoir d Epigraphie Semitique, Paris: Academie des Inscriptions et

.Belles- Lettres

)9891(3.،،cks!ف

Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Roma: Editrice Pontificio

.istituto Bihlicn
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3591(-)3491,.Ryckmans,G

Les Noms Propres Sud- Semitiques, Louvain: Bibliotheque du

.(.Museon،2 3( vols

)9391(.................،

.311-441.InscriptionsSafaitique", Le Museon.42pp"

0491(،).................

Inscriptions Safaitique du Wadi Rousheydi", Melanges Syrians

Offerts .A .M Rene Dussand, Bibliotheque Archeologique et

.507-250.Histoirque,32 pp

.................،)5191(

Inscriptions Safaitique au British Museum of au Museede"
"samaD.19-83.Le Museon.42 pp

)5991(،.al-Said, S

:DiePersonennamen in den minaischen Inscriften. Wiesbaden

.Harrassowitz

)8291(،.al-Scheiba, A

Die Ortsnamen in den Altsudarabischen Inschiften (mit dem

.VersuchihrerIdentifzierung and Lokalisierung), Marburg

)2991(، .Sokoloff,M

A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine

.Per) od, Barilan University Press

)6791(،01،mithاS

A Compendious Syriac Dictionary, Founden upon the

,ThesaurusSyriacus, Oxford: The Clarendon Press

)8191(، .Soden,W

,AkkadischesHandworterbuch, Wiesbaden: Otto Harrassowitz

)7191(,.Stark,J

Personal Names in Palmyrene Inscriptions, Oxford: Clarendon

.Press
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)2991(,.Tairan,S

،ischen InschriftenفDie Personennamen in den altsab

,Hildesheim:Georg Olms Verlag

)1491(,.Tallquist,K
,AssyrianPersonal Names, Acta Societatis Scientiarum Fennice

ول0105

)0991(،.al- Theeb, S

11.3-02.A new Minaean Inscription from North Arabia", AAE,1 pp

)3991(.................،

Aramaic and Nabataean Inscriptions from North- West Saudi

.Arabia,Riyadh: King Fahd National Library Publictions

)4991(................،

owT.33-Dated Nabataean Inscriptions from al- Jawf, "JSS,93pp"
04
)6991(.................،

",NewSafaitic inscriptions from the North of SaudiArabia"

.7-32.AAE,7 pp

()7991...................،

,"NewNabataean Inscriptions From Qyal, al- Jauf: SaudiArabia"
145-125..Journalof the Faculty of Archaeology, vol: VII, pp

)7491(,.Tomback,R

A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician and Punic

Languages, New York: Scholars Press for the Society of Biblical

.Literature

6991()، .Tsafrir,N

901,New Thamudic Inscription From the Negev", LeMuseon"

pp.167-137.
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)3791(3.،

:AStudy of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions, Toronto

.Universityof Totonto Press

579()1..،

Safaitic Inscriptions from Jordan, Toronto: University of

.TorontoPress

)0791(Reed, W...،

Ancient Records from North Arabia, Toronto: University of

.TorontoPress

7191(..،)

An Arabain Miscellany", Annali dell' Instittuto Orientaledi"
ilopaN.454-443.,31 pp

7391(..،)
il Area ofاAn Archaeological Epigraphical Survey of theHa"

.35-100.Northhemof Saudi arabia", Berytus،++ pp

)7891(,.Harding,G..،

Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns, Toronto: University of

0Toronto Press

8591(..،)

gاْكل!ول،Studies in Thamudic"،, Journal of the College of Art"

duaS.56-1.University vol:,12 no:,1 pp

)8991(,.F.,Fares- Drappeau،

1ة41َ at Wصأ!Two North- Arabian Inscriptions from the Templeof"
8-255..Iram"1,ADAJ,42 PP

Winnett

Zayadin
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3!اا!ه
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لمالؤثهذ

!!أَ.
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كاا+6!ه51!هـصيم"؟!

!9..عح!هـصا،مما

A

فىكا!كاا1
هـلى!!هب

!هـه/

8*!لأ5لم-+ح

لمَ!أهـ..لمىهـلا-ث!13

-

!ر!هثيئ-ء!2:بم*م!
3ء1!ىحكلى

؟ط*زف!\.!*لاله!هـوءكلء
ء
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-

!هـ!!يل!هـع!ه!مما*رص763-.!ث

كا!أ"*"،!محْلاكا

هـ!دص!كلبرَلم!ههـ/ممر/5/صهـكلءط!در!لمو

هـث!مم!رمم!ءكا!،!+ادهـء5-ا.لمهلم1

801نتى

هـ"3كااع3

\هـ!ى?كل!3
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رقم\النقش

ة؟-!،---!-----.به!
.،سثصح!ثبم!حبم!ر-*!رفيغحنيحح!رر،خ!تجمبم\3!-:!!د..-"-تر!8

ث!خ!ال!ع!!ص-ء*ء!-صكم-يمح!مم!خغ!كهر!ن!ث!ح!ح!!----ح!.!-!-..--ثي ث،ص،.ء-في.ة!َ-؟.َ-تص3"*ت!ء!85.12*حكررطكابر

ء!م!2!--هـ-!-ء!.*سلق!كحلإ!س!كئ!!بي!في.-بخ-كثبز!ش!!ح!!جض

؟/-.+*--403لَا"*!*يخ!!--رو-
ك!!3*-!*--ء.-!+،!

!ء!ثرخِت!.ط!!*حى!؟،؟--**!ي؟خمو!ء!بم"*خعربم،لا3ل!ل!:*حى!

:،.،.!3-!ضء*.-!!ع،سث-*-3

ع!ت،!كا8:،--**بىبم-..حمم!*-به!-+!تي-محش*ت---*-"

ل!-!و.-م!ب!2!.!-!ك!--:*!!ز!ع1ج!-..ص.ء-ا-

أء**،-ع!زر!.!ط-*خخء-،كا3-!!.8-!!*-.،ض!.بممحب.-!!.،ثهه!.!!!-ع!.!!

لالأ--؟rممتحم:-3! -03؟--.-حهر*-!

عّ!جم!!3به!كاِّ*!!به!-!!صوو!عك!ءع!ححيمكل!ظ!!صفي!!تقى؟3!غغ!!بن!-،"!1-.

ح!عبهححد!؟!خع!!ه!؟حمييملأبح!كميجمح!حد!يم3ث!*!حأ!ك!!خ؟!*
ضيقيصى،3خمهخع!،:خمدكج!"تج!-!3ء-قي!ح!3*-!مى*!!!!ب!-!قيجم!ع!؟!

!م!!ئ!ح!-:-ك!..--.-!+،.ع!!حمهزركلو!ث!ا"-فيض؟?---*3،ء**.-س-س!يخعك!د-.-----؟-*..3-يصخ!ت.-

!--ظاعى-!!3..2كلح!!39-3!.!02:---1*!..-.*--
ء.طء.؟.-..-كأ؟-ل!-.جكل-خح!

"ء!قع..ع!!ن!ءخ!!ط!جاخجأ3ججعص-،*!اد-.،."صح!2،خَ"-ئَنس!حَإبم"!-!3لمح!+----خ*أب!ي!مح!ث!!يخ!

م!3ء"-!ه.!كرك!ص!مممثو!مه!مج!!خمهخ!-!ضَ-ب!ش---!سضي!كيَْ
.-.،ص".--ًء----".--،..--03-!.--*--،يم---يه!-!في

---ء!3*--ت-ء

!يه!ممو3:!-بخ/نه!حؤ+ص!؟حيءص!+*تمح!---*فىء.!

رقم2النقش
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د.-3*،.ءص-ءَ!3ء،.ة*-"يه-!.!َ-----صء *!،**جميه!ل!!حم!!!-س-?-6.،-حو---!ص!ا-.حك!

-كا؟لأ!يم*،،!ر-!شفي"*.-ء5َ--ءبر؟كأ-.صس.رر-4!!ن!1?..+3،ء+،-ةضءبر!-3*،.*كا
8*-.-،--5كاننك!-4.!ي.!.-ء0،1+ص

!--.،!ت!:؟*!؟وو!م!ئرجماع!.3!!!

-+--أفي-؟:جم!!كاغ،،،نمئن!لم7-0س!ه!ه2-.لمس،-ص+َ،!خ"7

ص"-كإ!ش..-!"ءنن--َ،*.ء.!!!

*-!!-!ر!-/

--جم!-!ويرفهرر-فه!--!غ!بز4

!ى!ه!رر3!!!وو!ضًفى!ءِ

!ءص!ص!

ء!!-حمو3كا"لأ!؟ء!!"

رقم3النقش

3*ج!!أببما؟!،!*!؟3**حمنما،.!"3!!مم!!،9؟.!وللاخ2
\!02"؟**،!069،أ؟!2ح*ء*."9ء!001!؟ 3!!!كالاع!ابرءكص-؟!ه!-حور"كا؟3

مح!ال!-!-03ُ*-!3.!ط3!ثي-!،!ص،جم!!:79!؟ءثر**13*،!!

****حّيه!؟مخثغ!ا!،ا؟!*!ب!ج!زر!ثلأ*نا".لأّ!!اث21\9!.،ح!يم!.،إ.!،!ا؟)!!؟كا!
ى!كاءص*!بما،-*ط!ج!ة.*!س.

لأب!،"6؟

11؟.*!ط؟،-*"4،*ال!!!ئ!حإ!؟ت!،!2؟ء91!في
ش-.!/!33،.8-!-فيأفي!غنج!--!س!1؟..+.،!.3ت!7في؟!-لا! -.خً-،:،؟!!!3"ول

3*.لأ*لا*لإ،!!كا!ط!أ*!!9!.-*!ء*خ!مالاش6**1*!يم!لأ!إ*"إ!!ل!؟ث!*!ه!!! 6حى*.!8!"(!،،+-.**ء-ح!1*33
!لا-.!د--حا،-+!1
!َ"ص."33**!8"

رقم4النقش
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!!

رقمهالنقش

-?!!9!-"--لأ!!!،!+*ِّ.!!ؤس!-كاء.كاًلم
كهـحى!هه!لىكوخموَ"+!ونول3-7،3!/3كا!5،ص!-ض-حصر+به!ءير

4!كا،،)،لأ!!ير!سإ!"رحمثوصجي!صلملىممبن!سسقم!لى

ء"ع*خ!ز،9!!!!،!عمحو،،مم!.بر+،\مممس-سلم/\،سالا3!ير-!

!حءء--!؟7،--!--بم؟ص-،!؟."!-ً-؟+---ً--

اش!س!حم!لىأ-ل+!،،؟**مىح!27ك!؟!-كا!!"لأس!لمبه!ش!!(
لم!!*لم"!!!-،-ك!"يم

!،"ي!لىإ،ول!جم!لميغس!!!ب!-9؟س!غ!،،لمجم-!!بردؤ++بر؟شَ!

؟يرثيم--غكاي-تمّ،ً!ء2!م"/!-- ص..،،يرحعجميملمي-

ير+ا!!لأ-
*!!.*!+أ؟؟!سلا!*حلأ1!ئمغتم

!بر!طإلم!طاص!!!غ!!ا،ا/!صط،أع/ح2"وِرِ--مممط7كا

،ائم*؟3ك!!!ا!7713إركا!؟!!الم+،،!؟؟كض؟،13إلا!أ!3-س!!ص!

،*؟4؟-+،بر"!كلبئأ؟اللىال!لمإ؟إ!1!!!لىلمأ-!/مإبيّمش

ء؟!!!!؟!ء،س؟-ج

قي7W!كا!جبمس"،!ءس؟

\-ء-م+س.،ير!-؟؟أء!!!7-،سَ

،"!ول!.31*"س"3!
-11ء!ول!؟

كا+!ل!"!إ؟لأزر\،ائنكا1!!%!؟إ،كل!"خؤ3"!

6،7،189101أرقامالنقوش
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ول!37!!!!!3،1

7/!!،أ**،!لا2-ىء!حع/ا!؟طا،!!أء،*-3،!،!س!،م

غء2ث!*ده!.!لم!!دص!!!ص*!4 RI!،""12،*!،ء،!!كا!س!،-؟"-مم!""!-كاول
/!*-ول ح!!3(ء!

ى*9-سك!!،كا-لم .س!---ءة!43 !حمم!ء"،*،ع-**-!!كا-آ
لأء09/7،"7!ا،!لمط!ء3

!ض!..،(..--!!اء1-
-3.؟+؟.ب!خ.،!-دء.بر

لأ،*ء-!ير.!،،7

،2!!.!يم.ء،3،"ءع!!لآ؟في!؟-"--.!يم
2-كلص!!تربممير!ر

ور-*!!ع*!لاكالاكل!!!

!!-ثكأك!

"ل!برط!ءق!ع!ج!

!!ووءصلأ!-*)3،،*،7-.لاسكل

11رقمالنقش

ول--!ي!وللم!لى

فى".!
؟يلى!يبما،لا!\01.لم!!،

ا!"شأ!ا

إ!!لم!ا؟

أ!،أّأ؟!؟!!لاأ!لا؟ل!1!ا

21رقمالنقش

!!

غيم
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7ً--:.حمع!!.!كاو.
*ححصحتض،زر!محؤ!بم

1رقماالنقشان 4 ، 1 r

51رقمالنقش
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!يئ!يما-عغ!!ىسكلي!ث!

-ء3ى-3+-*ة..-ء*ء*6-برلم
*خهجم!ك!-ء.*

!---2-لم!-ت!خير-+)؟ئم+كا
ولا-13-!ي!سد!بما+!س*!ك!3لا

؟كا!3!؟ا!!!،،"/!ث!-/!"،شًبم ا!!11لا!1ح!/ع؟بر!3
إ)المئم؟؟اكأ!ف!!+طش؟إ،؟،ىك!كا-لأ

!

-؟س!ع،ء3ص!-خ-حمرقي"كالأط!إل!!عفء،زولم!9*

-يًرصًٍ---ً:ج.ل!.*ح!ب!:.9

كا-!في!--صخ--خ*-3!ع!!*

/،ع*لااس!أم!طلا!7*

-+،يهكلامم!محبص!"

،"+عء!،--علا

ء-ص*طهت،--قي!

---ءس،*عر

07+*،!كأثنرحي.س

تهد!+طول6--ء-ءش،-ى!3
-ح!ى--.ء!+مسأ**-ء

*س".ّ!"-!يهئنح!تر!ءول!ئم

-ول،!1،1ءب+ثكا+؟3

،/-+ك!ف؟لأ

،،!عكا7كايم؟!س-

!!!-3-!ص!سء-ء!!صً

+يمير!7شً--خىصتر!

كاء"+-+ءكالاس7خبر*ص

،!2في!َ-سفي!ككغ،-

*"!3!يش!!أ!الم

ئ!ي+ع!!

!!لم!،إولكأط،،.س/سكا!

!-؟تم*يمقي

--خ-كا-؟خ؟ئمكيم--ً

(-؟،3--كا

!إ!!،ا-؟بر""لمكا؟كا3

61رقمالنقش
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81رقمالنقش

ا!+/لأ!"ك!كًعض!جًد!!ن!1
bطاد

7*ط+---س-سط!+لأ
ء**

به!ال!اأ!!!أا؟؟ثج!!كا

ى-،.س..-!!حخ!ك! -ش*-!*+؟!/طءبر

حمبهتى!ث!؟!!به!َ+خشبم؟ول!هبمالأ!!الأ!!يم!لاءكيئما*بهئن

/كلىممم!!!لاا؟!!،ر!لىدلا!لمص 11الاإ!ول!!،لى!\،1

7!ير!عإ!إ*ئز،ائنلم!غ!/،7-!-!كاكايم؟

ر-!!أ!أآأ؟أ-!-ئر!؟ر -ءس؟غء!!ءخ!

،؟غ؟،أ؟إ!)إ!ل!!ير!يخإاا؟\أ!3لآغً!3ألأاأأ
س!ء!73!-أاء+؟!!ير؟خشخيرلم3خ

!-ًأطبر

!+،+-،6!!ع!+لىء!!!

شًء!3-*ك!ك!!/!لا؟ءع!-،.ل!صع!2*!بم7*،يهـهأ

رقم9النقش

*!حه!

!+ء!-!!!!

-!!*ولممثيت!ل

س!ص

قييرص!ع!جمً!!مجص
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-عرء
صكأ!**عبَم

-،ئم--

،،!

02رقمالنقش

ش"لَمد"3،ث!3!ء21*ير.*.ك!
3!!لمول!/؟+"!.!إ+ءنربر7!ز؟؟/!،ثهـىب

*!لأ.!فيأ+يركلءجممح!س!لأ/ء؟لا

3لا،."!+ا!3!*بم9رش

-ل!مم،ء!-طجم!لأ،*!ء،.ء3

،ة!"صعى+!!ىس،؟:د/.

طوطهأني!!م3جمِ!،عى--!

!؟-لمك!ء!ك!بر+ب!ص!ح!-
بر!!.س!ء6ءت-في!ص

ىس؟وللا!!*،!7
4*!!!لأ!د؟لأع-"،،لاممؤ!ر!77!!ص

ع-ء!؟!لها!؟ل!9

ص،!ثف!لم،ح-لمكت!!2!،!!الأمس!ء،"س

!جم!ء!!كا!ع!حكلرر*3
1(30!ه?.-صءَ"ئ!

(.كأترثوئ!ئ!!

!ء21

*-ء-!ثع3س-3و.؟"

12رقمالنقش
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،3"!+*،مَمد-.:*ءلأ---!لا3؟ء-+!كك!كا!؟*!كا!وو+ء!عبم
ء!21-!،-،؟+!لمج!ك!*صل!!!.!!ى!!.بم

ئميس:-++--!-؟2ء.!!ح!!عخ!ئرص-ص/لاءكلم
!-لالافي!فىتدفيطآ*.ب!ء.؟-س/.!!*---.!"-،2كا!!-حب؟-!

لا-بم-ع-7،-/ء!!بس--ء!كاكأقي-

ء*صحرو*ء-ص!!*-ك!مح!

كا!ا\آهـ!ءكل"لم!خ!!!ة-.-3:ص!!---2؟يخن!!قي!بم+*.*7-!هـ،.-!-ج!!

-يم-لمء،ء-.*شكاصع+بًهب!.ء!*ء7!ئ!3محغ!ك!ه!مول،!-:!-3س7-شض+ص!ي! لأ8،.نجمبنء!.ور--2---!077ءبر-:-.،ء31--تلأ،!!--؟*ع-

جم!.!ةش*--ء*جيم؟كا!7،ص9!-ححي-3-!-"ص01-

-:!ا!23؟ّ-ء3!،!ك!.4ّ!+َس--ءّح!3لم"3!!-كا6ممر

طح،!ا!هط-!جمعص

ح!،.--*ئج،----7-ج!

4!-++ح.صءصىير-جمضُ*.-!ر-5

22رقمالنقش

23،42رقماالنقشان
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لأ،!!ء

ط!9:\،

عو.،.

با!ء.

*ئملا"

9!!

مو!.ل!الظ

ثبممم!،ءلم!!333:"ى!ث!ش!ئم

،*ء؟-ء!!1طمش!ا.،
--"ول3.-!--كا

-ايربركا.ص-سع!صء

--*ص،ص-ئمعز-ًء*

-ء!?برجع!-سكأ

..ب!!ىفي!؟،

!ءلا-،لأ،؟7

917

!-على

م!2!!ر+صلأ

ءأكا-

-!

52رقمالنقش

-!س؟*ص!ء*"+،س-ا!!بز!الأقي/ءض!-!إء

ح!!سة-ء*لم-ح!ثؤ!هـ!4*
ح-ء،.-*-..-م--في

مم!كاا!*ك!ص!ه؟ا!.ث!!بهزس-كبئ
،ءلأ!لملأغ!*!"صلمثم،

(،!-مح!حه!لم!لمجم!لم!-لاسبم:

ممى!"!،%!؟/

أ!ة!هلا

،!أص/.ة!-الا!أ.

ءش-ص!

62رقمالنقش
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+صط!.-!33

س.لاى!ء!--*--؟ر!*

،،رزغي*ء.-.--9(عثحهـ*!لانج!كأجمبم!3*لمط!شٍ

.kخ--.-.ء--

31،23رقماالنقشان

كابهم3ئبم!بمجمكئه-كل

ب!-00003ً-3

33رقمالنقش
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-.*.،-"،.---**ث؟!"
7؟--.--؟!لر..--لآش-،ص!--لالا،+!**حصيو!ء/،

ه!.تررزإ"لىج!!،*ل!*8،3،+!!ضء،\.قي!.7-!،--3لا-م.ط!ط."/!4+--!!*زو

"-:،؟؟؟*3.،ط!3س!،نر؟.أء9،؟!ثش،"لإم*ةعئيقيخش،6*-"*هـ0،لا+ ط!-،--"ك!!،*ظ..+!:.!!ت

صخ-لم.\-!*8،-.!!صء--!!!

،*؟ة؟،!*:!7.ا-ءلم..برء!؟؟-حبمى-.:--!-7،--."*/

!3-!.ٍ

يه،رز،6*."ءة!شنه!علتِشيخي*-س*و*،،5ة!يرءح!!.لأ

*هـلأج!؟ة؟"،،َ!يئ،3ير!!نن!+---*-كلصكأ-تبئ!ال!.ءبر!!ت! ير.--بمه-:ء3-6-.-++7س!.*صء-!-..9-نج!ي

!:-قئ-!ب--،ء،!ه!"6-!د..-ب!--،ض-:س-ظ-*--2؟*رز؟.-03!*5-

03؟ط!-..ش!ي3-كا-،!ط،+*صس-،3ء!.!-و.؟--لاء!*

!س+ء!--+،يهر-*صف-صصط*!!*!ثيه!نر،،غ"!يت.فيعبم-*

-!.3-ء-!.*!
ء؟.---بز1!ء-ء-ص-!!ء؟

4-خلا-ا4تَم.تكا33--ءير-جم!*ء)3تيت--ة3-ء9َلأ!نر*0.ت:!*.-ح!.-!ولح!

-:نجإ-كاْء-!لا؟؟-ْ؟---+6ث!ع!لأ-.:ت6.-لإءنخصأ-

*.!7--.-طة.كحت*:.-نر؟-،-!7..-كا.:.-..خ+ة-،،ءحا.-،بم!ةصي:برنر

*،*-366!صء*-؟!.*ك!!ي3.+.ءش----ج،-فيجملأبهم-ء.-3!ط،يررزي!!ئنرءة!-س.

.*!!..ء.-*ول.-"-لأ-3:-!-َح!---.--!طص؟؟كمة-*-!إبه!!-
*.-خن!3لآة4د-.*ة،-،كا-،*-ء-!-ة--ءكاا-ة.ببئ*-فئتخفظ!ي،يي،جمه:-+ب-3

؟رز*قيس!بما،.-007،-بريهع!-؟.!-َ"ص-!.:.".!؟-د:.ك!كا-ءس+ل!!3،لأ+5أ"*،كأ!-.32--لأَكأك!حظ

.-.!ء----7.م--؟!-،-"ت*رروو.*!ح!+،3-ح!*

،+!كل!"!ما--طظ!."*.!،.-.بر،ص--ء-7*.!!.-7ةنرخ3!تن3!ز!-بر،3!/*ثج!!
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.!**ألا).-!":
ا!3!!!"4++س

لأ،ئهك!!ا.!غ*)
إ+ئيث!لأ-كل"كا!،
-".؟جم!!*.6!-.

ال!!

نج!33

لأ.ء3

2اغ19ء!

نج"فيكي!!-!ا3

3؟*رر.،+ا-،لا؟73

9*-َ":!ة*!لأش!

لم"!لأ*2

ير*،!ا:3"؟طبما؟

لح!.ل!\..(لأأ3أ-6أ؟عجمم

-ة.إط:.غ،3::1أ!ئج-؟!ا:ء.ا

لأ3!لأيا-9،لا

؟بن"93ا.!هءم

كص،-ط

..،،-!ا.".

!ي!

..!"،،"..لأ،إ،

63رقمالنقش
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سء-!-ى..!*----**.-مى8
*بر.!،*!.جمض!-.سهـ3لم

*--ث!؟ب.!ء-.،..ء".،0،.\ل!لم!*-ء-ث!7
!!"!!.3،.?/

.-لم!!!د"لاهءمح!ث!ث!!!-َحم!3.-.كا!!!!-،ج+.*..!أح!"61جم!في*حة:*-"!،،

4:.س!-"؟كا!!:تكلإث!؟ورْ*،!ةزر+ح!؟ورءجميماأ؟.!*ت-،-"!ط!*01"*عئه!خلأ!"

.05-.لهـ*ثه؟ش-ل!3-ا..،"00*-7--؟فغلى!أ3."-،،*..ء

.،أحغء+!-!؟02؟س*م!كأتبما--،.خ33ع!أ0

!حملأ،د*+*ةربم-.---ث!!ا!و!*ء،-،ككل?
!9ة1لم؟0:!ءَى-**لأ!ك!بخ!ؤء5!.!ي"-ع!

ح!؟لم.!6!ث!!ا.،/لم3"؟لاى؟!أ*،1!!،ء+،"--بر.!*خ!!فيءهـك!زر.،..:!*

.،أأ3.*.وك!؟-!*!ء!:-.!-؟"".-نه!!و!كاة،.ث!2مم!!!!لا!ث!!!
!،،-!3-..،"..!0\ا.ء-ول.بخ؟*-33:"لاإ"-،ء*ء+*.* 3!ه؟،!لم**؟*.حهء!تربز9ظغ-3*تجإ*لأمبئ،بم!لأثى؟.

3"!.ور،لأ!،لإء*-!،..!*ً-ا--دلم"5-!03:0،!:6دكل!؟لم"،ة

.!،كغ؟،ببم؟ء؟،عث!كا-...لا-.3".،؟-.

ير*،رر؟!حه-ممو+-ع!يك!فيكلا؟.!قةء!3"3

.."لا!!.!لإ4*،!*1!*:3ث!6"*بخ!بخ8ّ؟ح!.؟ء-

نج!س!بن!!أ،*،!9،لمص-37!+زونمأ!*"

-*لا!حه

ل؟كهو!!!!5،لأ!ك!!3ا!لا!0-03!!

*!في،ء،-ء4

!!ب!!!!!

**03!،ثغ*.د
!ح3!!-*.!.!لأ،،5"؟بر."-ى--

83رقمالنقش
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04رقمالنقش

!برو!ًجممم!غ؟!!..!.-؟لمء!.!،ةص!رلاء!،خ.؟،:-!ؤلم-ساوركل.+ء

لأء،.!."اهـجلمبنإيهبمبريرً

ء"،!ث!ع!م.+ص-.ولك!حي،لهـهء!..:..،؟؟"-!كي،ءىء،نمجم!

..4ع"،"*،احم!-لم"!،ر*س،...سء.--.َصكأ!!ص!ث!كاكأ2ص!،،!،ة/اص.به!ءءَ

مح!!-!!،/!ي!،،ص+ةكانر!لرصء7ن!:ج!-،ك!،يم؟ّ!َءَءِ

،،.آلمو"،!س، :.!ىلى،!هيرء--لمعىٌ.كألاَ-12لململم،.

-لاكلي،لم!!ا.!ي!*ص/ء)و"1،فؤلم8خلم؟3س!بئبر*نر!صشم!!ولألم،؟فى//2َلملمبهرش،.!3%اَ

للأنر.المجمذ*،،-+3لمّ/

كع!؟ءنم!+،إ!إ.لم،/ح!!ِّ!"9ءلملا،كا-ُ،ءلمةءء!،/*"إع،ا،بالمول.ءلمَ.لم،

،جمعول*"ل!!!.بميرب!؟!!!طق!لحئ!كا7ٍىس3ش؟أ!بمكهبرلّاي!"3!"م.الم/اُ؟بر.!"

!"لم/لا"!ء!،.ع?!صء-،ء"بر،+كلبرءلىبرثغ،،،كم.اا،؟!بر/،ا*

.7،*،.ءٍىص.،(*ىائ،خ!ش!بئق!"خني،!وسلملم07ظ،(كبرلم3%لم،!لأ،أ،!.لم*!/-َال!

!!4،.لأ!.إ،ءلم2َاءلأ.!،ى7؟َبر!!و!س3لمير./ثبما-،ول2

كا،:+أم!،!ض،!33!م!ش!س/!-ءلم!ببم3لا،س+،7؟َكي،3لم77صبر+!؟بر!يربهبم7،+،3ل"عير!لماكلبه!*ف!لمألم"ف!،ا
ع.103.،"جميِء/!

.لم3أ"*،،ول!فى"خم!-لا/ص+ثم!2،3/،!..لمَ!ء!لى

.كا؟،،(!لأ،/ص،+َ/2ء،7،-!كم،-،لا./ألا-،ءكاء2/إَبرع،"!ّ؟ء-ء؟،صلملمم/ء.-.لم".لأ*!لملى"،

جعب!؟-سغ2!*كلكا.،-ط*!ثدس!/و/4-"

3-لم01كا!.!."ءكلكلا؟خ+لألمبرى جمأ!!**لم.3ةأ--ع!!ه!!ىص!!ىءص؟يرينر!+./،لمجمكل/ف!ررثغ"ب!نمّا

!صع.،؟--!.+س8َء2.2!-ء!ث!لمكا-غ؟،3لم!03!31،0،.ء
،.-2برصعكاهـس.ىر3-ضيِمك!لمءكبر.ثركاكأ!ح!س"لما

ى!؟يم!ًء!َ)؟.برآَد!(خبريم!محة!ثتئ*حه،غح!!ءدس"ج!هسصك!جمم!لا!ء-بمم؟"؟لىاو

!.-،.!برحساص،،--/)"أ؟لاض:بر.ة!بخمح!؟:!.في-،جم!ء،!شحمى!حم!-غَ،ل. لمقي!.--ء،!ي-7.---قي!--!--

ء-:/1""*

14رقمالنقش
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7--+ع!َ-..-برَ-ءيى!و-3-صف
!محى!!؟؟+!"ءلم!!سجم!يم"هوسفي!مء!!

..عز-ءبِمص-ءصءي!رءلم-صَعلمبر+جم!حًكلنم!بر!ب!!2!يً!ءًكلهـلر؟!كْ!ي،*برَ/:-ص،لم!ّ*كل ء."'َ!صٍصممرَ?-/سء-*ص-،!!،َ-!كلَ.تربرممثمحسجمرء،8-.8ءكا
7س!ء*ءَ..ء!!و!عىَير!و/-+تم!ء.!و.صاَي!بر،،،-لم

-3.َمبرَ!ض!ىممرءيرَءبرِ،صءصتجض!رمم!س!:ءءغ!؟!ي"!جمضح!صٍ.-؟+ييكلوبمعء"،

!وصممم.حكل*.ء-"?لأَئ!س!هجمي!??صفم!ىك!!م!7

*برَو!ءَ!نحصكأضَ*.ءضجمتصصءكَيب!سِجمؤ.!

ممب!ءفي!نر!!حعصؤ!!!!لِمصكل!-بخِل!!!ء.لم-

لمص،خم!،حمِ!ث!ي!-!ثكل!!/!كبئك!رَجمغتزلأ!سلمء*!يثؤلمصجمِ!!ةجموو!!!ة
صص-مس!-حي،كلءِء،برص!كفِ!مؤئرركامميبرعصءَ.بِر!ؤٍد!.كىصكا

كاخرحبز!سبَربر!!هيِركابم--صهتَىء-ء.برًىنر.فيشركيرَسجمبمجمثهكِ!كفَ!ثحَ!لغبهبئ.+!قي!كىكالح،َءع!ًص

!!،*ى.
?!!زبرسص.،ص+-س!!رلمىس-،!ي
ممي-ءثسِء+/-!زءبرغَبر*لمسسء

/!يئح!صكأبر،جير!حموممف،بوعىعغبرجموص?في،برَ،،بر.،صك!4 ،عَ!َ-.ء!كل!4َء?..

-يمبئءص!إ-!??ءصءٍصئم!ك!ة!سف!فيلمكة!بر!!--لم!"نَمكل!تهقه!يخ!!لملم"؟."المك! ?-?/.ء-لمصر!يسَ+.كلَ.ء،ءصلائر

جِم!كأ!؟كا!!ء2َءأءكوجمظ!لم!ءكي!?شكزكهلمءءسبم.!لمحبئ،،ءِ!ء، س.ءبرأءصكا.ء؟-/.في.صَ..س"!--+ً،،+!ر-.3ءلى

/3--?

بم7/ص!هش3-جمزطه!هبهئِبر؟سجمبِئجمؤء!يكم!?*9.4:جمم!،خ!،!ي!ً-ء.ءص4

24رقمالنقش

.!+ول!رر!-ث!ئههـ

-.-بغ--ءقي.،سءّت!!!/

َ--."طس!،جمبر!ح!

!*،!،++ش.--*س-ثي

-!7ءمم!/طصسح!.ءجّ!ء،--!نمي!ْص
ءيم-!!*!يكل!ي؟صبم!ع!قي!كاسفىخء!.

كاىسحم!لإ1َجمىء++مبمم!يى!ه!ي!بعز+2.!بر--7

!ر-.ق!)!ع!ح!!ع!-.صس!،برس!-!َ.إ--".

-أّمحر!ص!وض
!سء!ءر/..،-.؟"!+ررً-.ط!لا.4
-ءء+!5ء!ب

-!ير!3-سب-،ء-- !بُه!-؟!طب!ك!!ؤ!بهوكلدم!جممووحعه"+--:َ.

صءس----سصي3-.عف!ش.ء،،ءحوت!-!-
..ص-،ك!ءَهـ.-كلصء+-!

د!و.ز!جمه---ضه-.ر*،-ءءسءولكعح!-2!مم!سيرءًستر+جمه-

7ح؟!،حثي1!-تر+-"س.ء.-.*
3*!ك!ً?*َخ!"3+!!،

!م"*!بم!،--هـ،!*ء-!!يم-،-!-ء!َء.ص!،

---ل!.ع!ء،ح!--،91ء--
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عء-،!21ء*-!ص!2!1

3ء.*ممض!!ثلا
ع!7*!؟؟-؟:ءأ.+!-.؟-لأنر*.،ءب!!02ل!بز!كا!5

ص.3برحم!لا-،بر!سحم!0،13،،و.كلش!-نج!جم!3بم!ى؟"نْ!ك!،!يمك!كه"1!أ!+ءلم

7،*.2--ج.نهعنرصس*؟؟":ر؟.-ءسثيم-

-.كا*مي7ع؟؟"؟أر..ا،كالا

!!بلا7:،0ص91!ك!،طر..)
2صر7ًكل*!.*3ءا!-!!3 ،3سع!حه!،!3"عة.*!ي،+اءب!ح!.

!برحو،خ*،!

-نم!!،ولجم!-3ع-ير"ك!ء!لأكإ!.،!ؤ!!3نم!ء!فيكر؟:،2-لم!،ربم؟،
---ع7بر!!.،331ولء!.كل!ال!!ث!؟؟؟2لم!بم!بئنرةَلم!بئ؟مفي-ة

!.--لم!*.؟،05،ة-ء؟ء؟، -س.)3ء1ط---ير-هـ،9حي،--ى*،

ع-هـ-!+."!،لا1*ء!!

أ.في!.؟..!ص-ئم!ؤ--!!لى.!ي!!ء.لم!ص!+!.نر*؟بر*-كهم03ْد.\،لمكائه!*ئيخم.،اهـلأ!!لح3،

تس"-يرؤ:!/مم!!لم3*""!!،.*؟ش!،وب!شكلصى/3!ء؟،،؟-+-س-"(-،!!،1"،د؟يزجم!لا

؟عقينه!بهز!غنرجم!-ء!-ح!كم"ث!7!ضج3يرنم-!،بر3لم،خيم!،،!كأتr!أ\.!ثدخمابم!ء0007ى.!"يز،2-*!

.كّ!*!ءإ،ممبر(برى،*بم!كصبر؟ىج!جم*كأء!-3مم!/!9!،زرفه!فئ؟س-/*لا.عق*ء،ط!ير32كأ!ز*3ي!!س؟؟ع.،ئم!؟
-73.؟-؟..لأ.،-ى!،.".!َُ+،!"لم.لأ.ء"،.2!هه !أ-لم!*-)مم!إث!شلممأ،،بر1.!.-ى

ير!-!!-!لم.كا ،*"--؟

،3:!مزبهغ?-!كا"!ي!ء!ص!ص"!س!ع.ئمَءزرص!08؟قيِ،%لم،برء2ير؟؟بر83\4،؟

كا.3ط!!ر،..،َعكل4،ع.لا!خ-،؟هـ-!!ر*3ء!"فيحْ!3*!?!،ى:ء3ء.رز1ء!!،-3!ث!ءا

ء.سد!-!"--َ،!-بهمس.،-"كالأى*

!*9ر؟!بر،.!،*و
.،*!جم*!،+؟حم!3ص-سلم،،!

"!تح*-3!ف!.،ةلم-،،/ًثم،ء2*-لأ"لأ.ء*

؟-حمزً،.لا!إ،.كأء!!،م!

"*-

*3

64،،5رقماالنقشان

!+!،بم!%

حم!،ء*"لأ

*ميمييمترزر+9!ء

-

+."و-!
ءة-؟ء

!ور!!!ثبنشلا!محأسأ..!

أ"!!!..،،بر

كاّي!-:..كا-!/؟:+،7
إيه!!ر-!ش"أ*،*ء3*!خ--حم!؟هـح.؟ل!--).-ء!يه

*كّيع!*%،لمج!4

س!،-7-9/2

74رقمالنقش

!!"ءع؟*

صه!

.+!!!كالم-،ً،ول

لاص!هء*ءفي

+!س.!!-7ل!،ة3-9!ه-"لا
.،-"!.!!!كا-ظثي!س

،،س*!كايمأ-

كا9ءض،.!!-ء*كأغ!8ثيمكم"+!!

http://www.al-maktabeh.com
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-،--.ص!!لمٍ -بر-)

ً!!-ء

؟؟73"برير

+نن!؟ل!

%"ء،ء!

ص!؟!كا

ًءَبرَ*حيئ!ءتبم-7!?!ك!

!نُيّمم!
*صص!-ممئ!!3!غ!

84رقمالنقش
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،-لمبرئى؟يريرمموكس!بم!

ك!بمَمال!7إ.!ع!كأ+حك2!يم*!قي
ط!سصييم؟كرص،رس

لمك!لمجصال!بر!كاس3،ث!نبرلم!!رالم

ءبرّ،ء3!،ء!ك!كلونخ!َكا/ضص7لمكاسبم

لأ!م!ض!ط.س!حم!

05رقمالنقش
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!!:4ء.مم!3ً--ء/
ك!"-!!1؟*برء!3!،،!!*4!*!برّك!+!كا!،بم:،3؟!هّ!-ص"!9*!ا/سمو+-*.!م*-7

!*!ل!1!لأ.،!هـ!-+لا!-.،"؟،سو":3!س".!"!ثه-!،!12!ي!م!لاز
!؟ًَا--.؟ء--!"بر-ءتجلم.!غ.-ءظ!2:جا

كل4!!لمفيث!-جمس--!+،6كاهـطء!رز-لم*1صك!!"؟؟دف!"كركل-*كل!!؟
بر--!ه*.!برة7،!بر-؟

-!-،.لا،!!فيصكل!-")ء4:-بمس.-كلبر2َ-س*؟*في"بر!--ع-بخ-لملم02-*009".ي!بهـ.

!+"؟.!رصم!لمط+-؟!ء!.-!-/4!!*!-ثك!،-!3!في؟ئملم1

!..-ء!*-!!!ا.3!مصيء"ع7.ص-كا-!!.ءع؟-.ءسن!

لى+.جمر1+عو*"2!"7يرئج!!؟ولىص73قي!؟ء،!عغ-!!!ملم*كأ؟+س،نربربر"وغ7نن!لمخمءبون،كو،!صلم.لمخ-!!!4كأ؟،

-*"!*إبرور,د*صكا+،!-!ص،ةولد،9كغ-ء"ظ!،3!إ-!؟لمبم-،

ضير---،6"زر-*كا،وبر..-بر!ءسبر-ر"بدش2ط!ت---2!لحص..-لا،ا1.ط-،.!،.ء-شِمث!ش!3.بمكد-كاكيفي:6نربه!!7أثط،!!،!!بربه!،بم!

ع،ع---7-"،ء!*طزوا،*-+

إ.ط!3ش،ءأ../-ش.".ك!خكد3بربر"؟كأ،ء-//فيء-.،لم!!لا،صس1؟كا،!3ءنمس،.،لم-!ءلح،7

.:ص!بم!"ء،،!ش.*ء*2!!،بخ!ص.-ص!.*-ا،!شَج؟،.ص!--.بز

!ءك!?،+ح!كّم-"-ةّبم!*نرولقىة"-3!!؟سبركز-أس3!س!7جال!ملم؟جمبم

-+-س!-)!ن!،زو:ء

-*1*؟،لمء؟ض:نج!-ء.4*تبم،،*،ة*-لأ،لم---:4.!

ءس3لا!ي.ال!؟7/رز!وو!*!كلنر؟؟؟ةٍء-*-!؟لم؟-جم

/ء،!؟-لم-.".-،،/.ءع-.+-:!يه!إ؟كل

بههه"!،3زو!!ن!-*+!شحؤزرب!لم!د!أ؟

*عاترء+،*؟ت+رر؟في3-*ةء+

0499!،"7،"!لاد3اعء"في،،\س؟7

3-3ء0يًمص.لم+سال!/

،!؟"ر،./،

،:-فيء،-..-.*ء!وءَ!-ثغ.!ء*!3!ا.

5)!+ء"!يط!!يهـجلمشكا73-7/2،-و.،!3،حكلَء؟هـلمبرالبمإ*أ!س!ءلم،ا/ا!ع،!حي؟لم7ش!

صء،.-يمكاء!--س-)----.جمعص...!لىكأء

،5.6أرقامالنقوش 55 ، of

!،كأع!-ئ!لا

57،85رقماالنقشان
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3.-كا!جمونءقي!؟لا،خمدغ---س!-لأ-"لمع
-؟!-"،ألأ.*3-لأ+".+أ

ح!!،كا.-ء-7"--.-+-!!-!**س-!نجنه!م
ض!ثض+*!----3ء؟-ط!-"*:!كا--،!-2-

.،ص!!+----لا-!--.!
31؟3?*-*طه!في!3!!3**ء37*لا)،في!*3؟زو،)!-*طءي!.-غ!-عع-.*ح!.ثع

؟د؟+لا.،طلأس*؟طع-د3!- !س.حعء+ل!-+.
ا.ة؟،أط؟!م+،+3-كا.

.،-،ئم!شبخ-لا؟!؟!يئ!هيكب!-حمةء---،.4لأ-!لأ،ذ.*.صء*قيمح!3!رزفيً،3!بم؟!،،و

*س!برلا*ءءعةع*.!،-د"حا3،.-،أس،،-بم!في*؟!ح!***.ء-ء-ط!+لا؟-

.!.*.زرة!؟ء!ءكل!-!!،-03-:33!ص"لا+*بم.نم!ء.*ت*!!"-

-صَ!،*3د،!37ص!ءس-3!-*-.،33!ّ.لأ،دإ،..،"*3*دلا*س-دبر!-ع"0733

!"!؟3-كالاإلأ+*تع3؟لاُءخ-3!!+ص7؟-يِّر.لاء.،كل-.--*ِّ-غ

كا!--ء،.-.*ءض99-!!/ء!،لاء+"3.

--ع-!لم*!،..*لأ-ثيم-"!ا؟ألمخر؟لم

ء7ء.،؟33كا-،-"-ك!ًع.،3-*ء.3قي:ةشء.3-*؟!-+كا.-س-.!-.كأ-!-ء،ضحمصهـ.َح!3--ء-!

3-ى!خ.ءجصي!

-!-!-،،**!ر...ْ!-**

!*،!ء3!-ح!لأطغ!!*ت..:3--،!.ظ،!كلم،":ء+-ء!!-:!؟قي!خ!*!--

!ء!?!برء،-**كل.--!حء+:33

!.*3*!؟!2-+حبنير!-ض!-ك!*،---!*،:حميما؟ا*!-دلأذ،.***به!في؟صلحبركأممح؟عبرإير.

*-3ض7+--!!--!+**،3".،ث*

+3!!لإغ!رر*.+،3،،زر

.!ير!-

،ء*!ص!*!4!ط! !---

لآ*ء-8
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.3إلأهلأ؟+جمغ.ء،!-؟!+-"،"؟*،،"0،1!ء*بر*م!مم!،-ر،،زكى1"3ل!ك!!*ّ"

!"!؟،ك!3،**!يي،+"
*ؤ**رر.ث!،،"3لم

+-6!،ح!.ء23)؟*"ح3؟!ييع6!ا!جم!*،!كي!لا؟؟؟لم

لا،"!!ي؟."*غ!*1برء/ع،!؟!.!؟-?!،

.،.خم!عالهب!!يبرط*رز!م!!)حن!ث!!ي!ص

!!ك!بر"،؟!-بز*زر.!..-*حم!؟*خ!!!ي؟*19!،،ك!3

لأ.5!ء.
.لأ*!،!هم.-ح!

.*ء!ا-*

-ص*ب838!إ.َ+بم:فرًرة؟ش!جعنجش!ممو!!-!لمى

يى!-"3جمث!-بو!ع،ث!ب!8*،ثهءمم!،.!لا*?4ءعي-ء

----.،،ولبر،-!ة-3-؟ءث!8بر!ي!يخع

!!ث!؟*ع3ءكائم!

خك!حص!*---!*ط!*عء!3*3ث!!بخ+ح!تحما!!ع
؟1-ء-،،ص!!؟3؟

!"ط"!يصئن!غ"!كأ!3."ص!؟377!3!كا

?!+!8،3!.""-!!يخ3-ء!-

:،ء--ح!3،ء(؟ح!؟"!/*!ءء!

!! ءصر"لم*7ىء7لمثيكاى!-س
*!!!ج!ال!ث!*كئ**ر؟در?بَي؟نم!!!

06رقمالنقش

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


91،

ع!ثعول!إ!!؟**

.4!"9

ء-عكني-بر

ى!.*ص!-ءل!!يمبّههـ؟تميمه!حخ--لم

ول!---ً-كأعي،ء؟3--.2يم،،لأ-"*3!+لا

سكالا/كا1ّ!!"ا!لا(لايمث6حمى-ى*-ير!!/.لأ!لث
-!+!،!ر،ئب!،ءصءصت!/!9!ضءك!أ3،-لأ*كأ*.ىكلسش"7..!

بر--ع!ير!--،،:ء،؟لأ،"بنفيير/!ع!!ثمجَمَ!!شبخ!بر،!،صءح--ء+*-*!!.!-/.

نم!أ-نم!سءى-"خفي"!كلطتح!بئول!!!مممهتون7ك!غفي!+.33كا؟3-:

لم-2طكا-".لفلأن!-ء6!لم!

لا.-*س!!!؟!غ-؟!!ب-.*لا3اأ،،--!

ئمبثوثكلو

!8!ء-!ء.3-ح!--.*--بركا،!ا/-غص!تَرص+،في.4ي!لي-/!3برلم5!-؟!د."،،،"حم!

16126رقماالنقشان

/لم!-ء!كاو!م!حم!8!لمءلم!"/لأا!!/+سص!!ى ،،،.-اص؟!
!".-مم،3،كا*ءىس،؟؟+لمصعش

؟لأ.كافيد،!ء.!ك!وغ!بر؟*ك!!مط..سم!+2لمع-ء!؟ !.ء-.!+ً-!!.؟لم+كاىو؟"!ممم*

بل!لى،!.ء!؟*س.!؟؟-وش!رخجلأجم!،م!--؟ء-س"كالأ!،.

ءئم،،-؟!ع،إء،!.!،-ى!*.7!،كشلم!

ك!مم!!سّ+،7كأتخ!،!8
!--!س!3دغ

ال!!؟يص*للأكال!!ض"!-.،لم!ب!!لم2!*!شلمول-س-!كامً

!لألوبم---؟ء+2-،،لىير-!!2لآءمحر!-اءةلملم-

بر---2-.ء!،/-أخا:؟ك!--حيز

ي!"+/نملم.-.،عي!ع!كا!!+-صء"3

!"مش-ّ*!"،/؟-عش-س.ءع!ص؟ي!لم

ط!!!آ،---حم*!صصر. ،-لم

36رقمالنقش

/؟؟

.؟!ل!بخ!كي
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http://www.al-maktabeh.com



591

46رقمالنقش

لما!ا:
لى/ةا.لأاالم

لمح"

أ/!برا.ض

5!!أ(

لو!

أإ!!لإبرأ

أأ+ء

،،ج،لم

.2-)"

!،

7،!!بخ،،؟،!،نم،!،لم!فى!!!!)،،!،،1ء!!لم

أى)!قلااح!!ص!!--فيإ4)في،9!هكل،

-"ب"7!-ا2الم!!ا!لا*ء"!!!ط!5فيسمث!!!ا،"،!لمةة؟ظ"!لم؟
الإ؟1!)!بر؟لمثمك!؟.**!كل!،!ا؟ه!به!هـ!،!،لم4طكا

،بر،؟!بمأ!

،ل!!ا،،!!جمم9!كهلم!ثب!ثم!؟!ح!!3لملم!ئ!!(أ"،.أولقي؟بما//،9!3!"!!2!ر،ء2أ/الم!!لأ"

ول.ء!خ!ءا"*،؟!!"!-ثا"4؟نمغجم!ْ!!""ك!*؟جم!،كندجمع-ءو.ننلرس"!!!ا6

؟ك!،ص/"كل!طكل*؟42لم،!.
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ا!*؟(!بما

بر*،*\

لأ!لىأ

19؟-9ينن

اءبه!!،

ث"4؟بب!
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كجهرو-3-?،،-اءكل،،.،!قي,.."-!

2،،،-7*-ير4/خيرء.!-،بر!ت+ءبرن!*-ص!؟،ة-سص
كى*-جص!ر-!؟كَفقيم13؟ء

.---*مح!ير.---..-!شًتء65-لأج!*ك!8!ه!.-،م:.!!ء--و!ما7َضزْفيبركيهَج

"2+!!ل!.ح!!3ة،؟س.7-،-!،-!-.--!ء?،،

!د،!!يصتءلأ-،.،**كا!3!ص.!-،،و-بر

ور+"3!.---*.!!ص!رز!شو!..كا.!،.!بر.مم!؟طبئلمإ!صهـ*
-؟!،-!-8.-*ءى؟-ف!.--،!مصا"*ح!لا!-،ءكل!-

-*-حء!!..3!67؟

ير.-،يت-مح!*-ى.س!ة!لإ!كَ!حغ!خْم*!يروو-علإس!!هم!!ى/ئخء-حمسووثالوك!َ.،
.-ء!حهصجهىحيء*بر.--+،

زرممز!ء،-لا!.،كبن*.!!كل،-ةح!ط--..؟"*ءص!.ءأن!!طز!!؟-ك!زوبب!ملاح!:كعُ!؟!تخ

3ك!!لاصغلإبه!سزر!*ظجمربر!ون!ط!ور!!*3-ة!!م!به!ك!!*!ةلإوولأ،ص2..نر!.3.،-!..؟ىعن!!".ت

!-"2.،-لأ*\.؟.3.--!..!،*،"!فْأ.*.يي!!ل!3".*.-كا/!*-د--،!من!!ض

"*،ة.ت36-هـمح!م!خ!غهـغس!دن!!إ!ى
عه.ء*د!.--،ص..-يرحمه!9!حئ!بيإ:8يخيكش*"حا-!-."*.ء:"--

*.دء!*،.*-لأ"،.!ءفئ!-3!-ج!،الوت!6-

؟خ.-.6ء!ء*!5!َ،.6،*.*،---.في..*.
ء*؟!-04ءى

*!في!.؟!....3--..2*أ.5*حلا؟-

،3لأ!لا..!!،.برني،!-ّة..-.في1

يخدخ!؟-ن!-طيبرتً!يرت*-.-،ة!!ء،يرد*-ى-!-8ح!.ننْ-

2 ءذمم!*.،ير!كأىج*!-!ضيرر!م،،--+ءَكا،."2----!ء.َ-

*ء.."--.-.لاس3-7+-.*-23!تَ!ء.؟؟!!،!!-عءصلابر.ء-ء-.ى!!"،آد
س!؟جملا-ي!ء+3-حمء.*-

ظ.،.لا!-)،
-*لا7-!ك!ي!"،-!-*3ح!"-"لأ!4،*+*
،!ء!*حم!2!؟---9!ة"!3-!ج!؟!به!"؟،03،!!"فيط!3.نج!*!!!!ير!!!ح!!!*!ء

،3!*ث!؟!)".ء،،لأ*ع مم3!ص

66رقمالنقش

---!ر-ه!!مح!ح!ءجم!ب!...أ،ءبرص27-.ير.+جم!!ءح!

ع*!؟،-!،*""ج!ث!!!زئر؟كم!؟3"

؟س!*-*ّ!أ!-في!ول؟-إ"لا+ت.-دكلنهز!ينيكهثك!،؟23*!ءاى!7علم/لا*.!!؟2لم/لم"

ءط*دلأ!7ء،جا،،،في+ة+0!لا!.!كاظ!،؟!مم!؟؟بر!كا

!-*-كأكأ**"!،+!3"ك!مم!ث!د3(ة*-ة3!لا*به!8"3،9"أفئلأ-لمك!َبر!3!،كاط/ر؟،،:ء--.

---مس.-ح،..ص!:."!-ىعى*"-"؟9:،!في،!-5+-!

كأ!ء،*؟رريرعطمبز!-،كل!!،*!،ئ!ط!،؟اله،.9.-7س

"!،ء-*3!ظ!7

!!ش!**!7ى،الأ!ءول.*!!رة9كلبمأئبم-!ىثإكز03*-!

،،؟،ممه:!ي!3لأ+،؟.س!لا؟2!بر؟يد"*-ءلى
!ا؟وو!!/!*بم!3،ء؟؟ن!"ءة؟2*،إ7-ب،..كأ!-،!!،،33!*خ؟.أبر.؟بر!"!3ا؟:اة

)!!ء؟!1،جمحثيء0صة-أ!إلاّ"!!ضي!كأ-ث!1؟31!"بر؟+؟عا!ات!إ.لم!،!ا!.ء*.!3ء!

أ6ءص*.3ء*س7؟+يمجميم ،-.ء-!-3،-ئمرلم.4!ك!خ+

**?!..-س.-!"دد.حمو!-،..لمفي

؟!-"،+ءفيسط7*7ء،؟ش..6س3ش"بر3!29،نر!خم!*.،تجءطْمفيلم-ص:!:*ظ!بر!!!*زر

كاا-.ء!--ء؟!3!"ّ*--ع4-س7لأ!!!صأىكا-إ؟لأ3"
كا-،-كل،..*؟!/...+جحكل!6!ول.،*

(ء7ح3!-ول:

!-ل!*ء.9كا،!-73!3!إ!ءخلأ.\(

--؟!!لأ.ص7*.."؟!"،.!ء!َ،-لا،.*!ت،؟كالملابهيأ!بىيه!،-رلم

حة!35-*-.لاش-:؟ص؟7\06د

كا-،،006"-َ!كئر

ع5-ص+1!،ص4فيلا!ه!!؟؟أبر!تلى-،،ء!!-،؟

،71*"ول.ك!..!6*!*

رقم7النقش
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،*...لح!ت!!-جم!--..ة:زوت*ير*"3.--كلحى!!*"حص
رو!**--خم!كا*قئ-ص!بي-..د.-خبر!لمج!--!حه!3.3.+:6صىث!"-حه

.!َ---3:-?---ء.-،-رز-.ضبرير"-!-حبسكلتنش"خ.!!--.-ً-

د!!!*ت--ءض!-خ-?-3ين--كا-خ!!!!--يخع!ح!لإبى+ج-.كا--*خ!:ف.+--.---!.

-.!!!-!!-سحْ!في-!:.لأح!هث*حخ*زر-نجش-.33جم--!ث!لأجم3نه!-محيمقي؟.--!3-2-؟!

ك!س!ص.!!فم!شبرء.9-7!-ح!!ث-*-خ!ت:!---**لا6لإ-*!----ء.--خ----لأ!+

/،!..ً،!-!جونتي-/ص3+..--!---قي..هـ!-.:"*.!---.--!.حو/3سكأ

".-!ح!ع!عه*-3*..!!.-!--!!جض--*--قي.،
*كا!؟ممعتحيرر*كا--*ير"!---طي*جميخ!عبر-كي!!-جثج!!ش!هّ!!س!-َ-.!يح!7و،س!مي ك!؟3-ء،-د!-!؟-*.*!.-!--لأ.-..3-!ر3،*.ر*2رز

+!ث-سه،--كسكأث!*.!!تئق!-!!حع-زر!!ص%،أ!*ممي-هه!بهيم!*يه!-

-.-"حمى4-س-*!س*-ىِ!-ص-ح!؟!!ثنهث!زو

،أ./كي!كى!:!جم!حمغع!!!ج!!م!-ج!لإ!!!أ*-ته!!نص!!-!3*/-*-ج!؟--ء.!-؟خ!ع!صْعى!!جمح!
جمهـ*،ك!رو-!هلأ3!إ!.3!ع،-ء.ء*-.لا!بر *"َ-كلا.!يْعث-حمح*--رو،-2-ث-*حر؟*ء-ح!!كاه!وو --ء-!--*ك!-+--:-!!-* ثي!ء!*-3كاثش*.حجى--ء*-خحإنهي-!*،مم!--6قيت:6يئ-*--*ص3!هفي?---

-بمءو3--:-؟ش*+ة!في:!زرشحي--،2!ي!!*ءخه2"كا،ء--5-ح!حماخ!ير-*!بما!هختض!--.!بىحض!م
*وو---؟*!تيمخ!-+،--،.ف.6ير:ء----*---و.،-..س.

-+-7.!ج!حهته.*ء-!بملانخكعخ!-!ث!*.برتحال!!ت--ك!2،-خ--*..ج!صمي!.،.

*ء-َ-.ء-".-ة-.--!9ه-!.---؟طا،تج-
ت!ت-:ء6-..3،ص-؟-+3!بئ.ء-

ف!ء!--*-ب/.--!ي!جمى-خىجًم!6*!ح!بركأكل:-/-َ+"،!ورى

1ءص!!!--لم!حغ؟-!ك!-ك!!ىتص-..!.لا!!،!حبن--"-لمص--!*-،ى!غ.3!:*ث!ير-ي!إلإ-"+يخ!."لإ،جم!!
دبرجبر،-*-"+!---**--،!ُ.

حهىش*!..س+ول

!م!طهـء-كا"لح!-+!!"!لم!-يبم-!"+"،،س*ض!

حم!بم--!03!ا!-*.،ور!ة*!*!"*:

لأ!*لأملأمم!3ء!غ+!07-ى-!.ء"+كأ.-3ء+،لا!جمه،.ة"!!
،!(2.لا/!،!خ!ع---)؟.-*َ،.صم!!مح!"!ء"ا

86رقمالنقش
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*-6ع*لم

!ء،9*..-2!3-!ا--ء+-،+7،""*؟!،؟لم

::1"،.،به.!ّكلل!،%لم
برفش!ء

!*!-

:!!!؟!نر؟-7+،!3-*-ءخكأءب!ى--ا

2!!-يماغئيّ+-،،"ت!حم9

ل!بما-؟لم+و3ّ!ى7

الم"!أ-7وو-9-،-ك!
!**يرس-،،سح!صسح!دىطهـد،!،-36،لأ!لأأ*

!،
!74!هفيءط-ءكث!*؟ء،ح!-

لى!8/شأ!ل!7لا!*؟ء3-!

لمث!!/*س؟؟ج!

ياكا"ء--7.-!**6؟!،!*!!كايمأ+

لأص.!!يرملا!؟!!-!صث!

71،27رقماالنقشان
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ء!

+ص--!س.:+*بهِ،-*بنج!!!ئر!حوف!جم!يئ-ص-3صسصص؟-7+صىء-ء،جمير

!هصلأ-"،ص--ر-".-س-!-ولكاءجمبمثئ!صئن-ت-!!،-،-ً+!*/"موء-!!!-كا3"حمىررفص!يمكلَ

،حمجِب!-!!صصكلبمصّكقبرقيس-!7-َ!-حمم!---.+!!--كا*،ير-.،ء

.-َ-سصءص!!ح؟-ول+جم!ص--!--!-ض--صسًيم!ر!،ت؟ ءت-!ضيبركأ-ش-حخيمصغى!كص!؟--7-ء!صء-بتم!ث!!-7ء-.هس!صصء

جمىت-!ء3حر!هَص-كامحرً-بهىِءصى"--!-.-كا-ك!كَأكا.مموَ!خ-حجيرهـ!ً
ء--ء.؟محو-كاث!-مر.

جم!في..-كا.عقي1!-!----ا"و/لى/-صصًلم-

خ-تص-!يجم!2سكاض!-!ص+ءلملمئر؟لم

-كا!ر-س-ص-"آ"!--ء!!!سَءلم!ًصانململا.؟لملما!ا؟لمآ،لًاءلَمبيركَييهم؟لماع3!3؟كزلم+لأإ!)!لا3ءلم3كا!!2!م"سلمفصء!س!

3!ء--ءَ---"!س!/،،برنم4كابر،رَبر
ص-ءهبم!ضتر2!!*د!،

!3ص،7ءُ؟،3َ!بم/3ء0أ(+لمء

!!-!؟س!لملم/-لم،.اكاتكا؟ء-ابكص

+2-كا3-!يمص!ع!4لمهمصمم!/2؟411ر!ه-صبرص.؟لم،َلم-(-لما؟7؟؟"-.

مميصءىٍ-3!حميئء"!ء،1.ء،لم91بر!صأء14صلم،3لم،لمكرلم-،!سَثى-،لِهرممرَلمجىع!يص

؟سه!!ءيرعلم،"أأا/*،+،6ك!إئرصأ\،رحهـ!زلاض1-ر،لى".نم!/المإ-اعئملم2-إِء.لم.؟:ك!/،ابرعزاو+َس2ء!رَعم/زصع!عىبر/

-ير-سكانرس.-،-ءَسررحم!!**!ر،-كزل!

،7!لم*ألجي؟7:يم!يم..ع!جثب!ال!سي!-.جم!--فئ3-!رء**!هـ":" ء-!ص:1،لا3يً،"
!صء!هـبرة3--عىحى-!6ض0-ء-!،،ا!ء!وو*أء.َ،بما/،!

."-.ص--"جمر-+

حر.*ء،

زو"

ع!ءلأ

57،،7رقماالنقشان

.-*iء!ء
د+*،!ال!

:؟"-ول

?!!-؟؟صء-يهح؟!+-++؟!-!--*ح!*.-س!بب!1؟ء8
---!03يرع!؟ء-ءير!!ء.!

--ء!ء!.-!لا3ء!-ء-؟-لا-!!؟*!غ!ج!،!

:؟!"!!ت"!ا!لإ+ء-لا**؟؟!!!"ضةْ"،كا*+*!ة

يمغ-!*بم+3ج!ح!?-2ول6!-؟!0111ن!في!ءبرثنر،(أ+المبمبما؟.31!"!ح!

حؤغتمرث*س+فيسبما*+-لأس-!!--!كا!في!2؟!؟،!ىبرنجأفي".ع"لمأ؟لمي!6لأن!

+ىعح!-ولخ!ض،!.ح!لأ-كا-سمم!و!زش3!،جم!!!"!مأي-ءح!!هـؤ،بلا،

---.؟؟ة؟صيب*حيع!غ؟عع

7-!نه!3لا!فلا؟"-3\فيإ!"يخبم!ييم!ش!ئي!!جمأ

ء!17.!،ن!!!!أ"ح!؟*!1*ءَ*3+ك!لم!ثدول33أء!ص؟ضنميهثؤ!!

7-7.كا؟3!لم،61لا-!ا**؟!،

!؟بهب!""،فيعس*نهـنغثن!!!!حميمء1/ط3*-!!كا،عأص.*ممآ!ه"-3

،-!بر!!جم!9!،؟!؟فى"ك!*أ؟-ء-!4؟*اءنجض.!ءع!تج.في؟س،!،+َ(!؟.*--!

!-ً-!!7*!مر!د3!ك!*ثىنجع!ك!؟ط!؟؟فى-+جمء6---ء..أ.!م!

!*بم3تج!-!أ-ىة.!ء-4-ء"بمفه!.،\!!بر!مح!4-جمى!-!-ءكل.مح!يما.

3-3ى9كتو،!!*س2ئئهـمإ؟،-في*!.-ص-تحول7؟!+*حي.ة؟!اكا?،!،تصهء-!ه

لأ*؟؟ط!!؟*"؟7لأا،ش،زر/كا"س1"لا!!،ء.

!؟؟س-!!!!!؟لى!لأ*ك!.ول!سا!؟لأع!*3***،\لأ،،"!-*؟؟"،،كر

!سمضثعس!نمهف!ةإمحب-!!ص

67رقمالنقش
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لإص

-.خ!أ

!

ءثقئىوكلزر

!!سءحمص

،-ور!

صئيس!

!3!!

!!دظا

183،8458أرقامالنقوش

/%لمنر!*.فيصلمص"ضش-33لأس4ص!،!؟سس--+!كاسكابا!!

.ءبر؟ص-!ء*لمكا!-سس4:عصصلم

لرء؟ىبهيرًكسكلع7!يهرسيم---إءى

"-برص3ّبرح!صمم!"س!اسع9!ض!عمصسليى!ةِ!ءكأءيع7+س-/س

!/صكا،!-قيص"س،.لأ

ص-""!-ش!7لم-َ!مضلا7؟--.!َ:،

.-!َءَء!بمخ..،

!ئ-ً-.س،-عبم--بمطكاير!ض--!!تس*)(س-

--َلمص:لأء--عَعَبر

.صلمص،غ!لم!ص!غ؟،َ!َلى!ًورَ-----قي+غبز-كج!سكا؟فى!ث!لى؟3

.رصء.لار!ك!)لميمعيمعص---خسءكا!3+،
لم!كل7!3عثن؟-ء

سسعىِّسص!*ثمض!صم!لم?كا؟لم!لىء

"لملمسول،لى!،س+

/لىّسلمء!لمك!،ءّلم!.!!لمف!سء؟لملم-بررا،إِإ3ِلم برسشِّ

،،سص!ير!"بزلى.*ير"ىّلمس-

!س.م؟؟!!لمء!برءكافىكلئ!به!ىسبم*!و/!*كاء*!كا!،ءس!كا!ال!

-.!3رس-ص-سع7!تي-ط!-تج!*!م!-س؟فيسبمِ?ءكا/،؟ط!،ص

بر!ئ!صكاس:3-ء!

ءا،-س!س-ِّ!-6-،ب-ء!صيرسغٍ-يريزكاير.شكا7!،+كل

-.؟.كاص

!،.حكاص3لم7ءبر3

،-صير!

+ي!.+،نم!!في!برحمص7ءءخم!--

3!عء-كا--ك!3!"!!ئن!
--+ءمد--!غ!؟+!!

ممم،ء!+.؟،لاءقيكاكاكا-!كل-ءلمكألأا

حمرسصس!،؟ع!؟9!غبن30!لمس2!لأ!+؟*!!

/2.؟!سآي!بهملم*"3!ه!؟؟!+كا؟ق،ش
"7ب!3+-جمد؟شا19

غذلمكاش!ئي!!؟"جم!سط!مم!!تخك!-3لمغفئلى،؟

9أهـقا*االنقوش 1 ، 9 0 ، 98 ، AA ، 87 , 1n
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2!"جم!رجأ،،-ة.ة؟ث!"ّ
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.!ححت*-،حهل!--نجظ"ء+!صءك!!حزو!!رز!يبمح!!ب!بب!حع!حم!ج!زوي!!نهج!!!بن

*ء.،+خ!--س!بهن!-،-ء.-!*لآ+!ن!ن!ح!مشكلي--!ت*خ! ،،!لا*-حفب---*؟-+!ن!تمم!.--.رز*-!ء:-ب*-*
-733..،!!ص!لاا/به!-!*!ن!سيض!لاي!كل!-"بءج!لأحص"--!:

رز..*،ء-3-بم!1م!!،حقفي*-!نأ--كفء3-ضظح!!.-.لا.!3غ-!ضلأ!-عبماص!وكا

7..*وو!!*ض؟9،"،!--.ء-*-"!-ح!-!!ات؟-س!رو-!!!ىغ:!ى 6:3---.َ".،-ح!.صدب!!بعه!هعب
-*---"؟س!بر*"!ني:جمس!ح!ح!ى!ج!!!جم!تبن.*!برَ.!ب*س!ثثي!ه!ير،خه

4-!كملأطجمد0:َ؟-.ء..!-*-،سمح!!+مجن!!بن،.!كرك!غحح!!!رريخ!!مننب
ج!بمم!!يخ!!ء!-صحتءكأ\.رز!*"ء3!عض-.*َ-!!!ب!!بم!عرحكل*!يمم

--ء/ب36ط!-.!+!.!*،.!-

ء.،-ء.صءس!ة؟ظَ:؟،-.*حم!صأ.--لأ-3!ووير!لإ-*!ع!ض

جعبئحم!ثة!ض!?1*ة:--.-/!*+بخئحلا-!ل!ضى،+!-!ن!ط!ملاحمصى!!

رز!ميمصيمش

79رقمالنقش

89رقمالنقش
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-----ش!-!!كعص-س-يه!-ً!ى-!بهى
!ذ!ص!حب-ب-مح!--ص-َى-------

-!حف--!رَ--ىصصحض-سصجم!ص-ى-ول

--.كا"*كأ*س-!)!الح!ك!!به!؟لى!!!ن!ىلىرر-4س،بهفيحمهد-!+لمك!ى-لأ

-س3َ،-لأ،إ!-صئج--ش!!!قيف!-؟!ير؟ححعي!؟

،---ص-س---كا!برىضء-س!-سّررج!ىع!!ع!!مم!صص؟!ا،.فيث
حمبرسكل.ّ-7كا!سصلا-"-سكأ-"لاكا-3!ثص!صء!!!بمَب!ء!عو!ءىص-

-ش--ءكاّء-ش-----ص
--ءص-!؟بم؟؟!ووس--س-ك!تم!!!صس-ح!ض!-لأك!3لم؟.!،

طسص-؟!َسبر،!!خسبمء؟*!3كاكاكا،خح!صس7*لم!!*!

/7ء،-د؟!+3!؟كائحم!!+اس!طالمضس؟سجم!كعسد!سموّلمح!لما؟*؟+؟--!--!!-ير؟غ!!ط!ع

!ع-حع-حمح!!-ً-خ!+!!!كا-!يم-ثئئ+"-ءً
-،7ء+!"س--"يرئحح!-كا--ير--ح--"3ح!!-

-+صل!ع!ء7أد!كاء-!"!--ص!س3لا2-!صسل!ك!ممز!ح3زر،!ركأ-ش*ء-ش!ص2ش.-ير 7-ءسر7!كاكاا21برس؟ا--بمركاء-ء!-!كا-؟ح!-إ؟).سص3!+!*؟3!كاً!! كا--ص-"---ح!-ط!َ(ء
!!3+د!لأ!!!ى،"ص3،لح?ِّ---و-خصّ-لمّ"

7!-3-ى-سر!،!!!!،كاصكاخ!!!؟كأ+!اكل3ف!+لأ+-1!!ا!!جمة-طم!،**!

ولء!ه!!مًٍكن!؟-بزء!إزر+لأخظ3-كح---!"وط!ء-*

-يم-!!يم-كامم!ء!ً،"--ًصءكا-7ءس!مس-يم---3.س

صتهص-ً---ءوح*-ير-!مح!يمكأً--ع--2ع*!ء-

-!ءكاج!- 11عض!ى!ضيم"--؟!-يم-!-!بم-يمءص!-ء!*؟!خ*!------ء،-3 ء-ءبرأ؟لمكا ،ء"!+--!!
كاصكاير!كا!لألأ1!سبم؟-*يريئنكاكم!يزدس".؟!ء!قى*

!د"!لاابربم*؟لأير!3،؟!س:مم!!!في.ا!يهّ!فيلملألى37ص-!!لم!!!!!ك!!غء!س-"!خههـ-كا*3-*!ج7-،3

يرِص-!--؟*7ص!-حص7-ص-س.كا--ء-+-كاء-س؟،.!!!"لى،ع+كي!!!كع!ك!له!-؟!"ظش*!بم-!!-كا!/3ا!؟-ء!*

+-ء"!ج،سءيم-"-،-ء،-!4+-خ!،"

بر+حض-بم-ءً،ثبم---*ح!و*و

ممؤ-.---ش-!.+س!--حمويهضيم!-ضء-!--ضيرءع!*ى*ث!،!

ث!!!!-!ج++كاركا-+شجم!-!3%+ك!!جمب!ئه!صء!!كأ-*في؟--*-ء*.1- +؟ر!برلى3يم!--يمير،!-س-+::"!!?ج!!!!ث!6!م3!الف!-*ك!ثئلا!

-ءء!ع!ا،لمبمر-ما!د!3دربزكا+بر9؟؟،ئر!ئم!!ير!خإاإ!اعال!به!إ!آ!-!ئحتن؟!أول!د!/ا"!أ!؟!ش؟؟؟لى!أ**2ءول!مزركأ!!كاتن" كا"!!/!اع،لا!،-سممإ!؟!!لأ*!*"

101،201رقماالنقشان
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-+-3-ج-،ت*.-+-ير؟"!3"3خبم3ظ-+صَء--+:ىكرغ-ح--ء.3!-ش"،-+نج

--+!لألأالم**لإبهلأ!-؟"-لم-،،-س*---،:د!*!.-2،-لم،..---لاس-*حم---2"د**ضكأ!-لا*-لأ!

-*27.،!?-كل-!:.ء!كدلمي*6ترر"قيكر!!لم"،فيع*لم-،!ءلم+-*لمع+--لم-نر!مم!--هم-ء*،-ء66

كا!ح-".ء/!اب!لم+حكا-!ى-جمغ*+3./-*-21؟4--7"ح!-*!ك!؟ز3بن*هـس!!عفي

-،--،-،!.!ء!---!3*.ع*!ز؟!+-،ير-في-شلم67*--7!-عأ*،كاكل،--1-ف-----*كا!أ!*-ثب--8-م!3،

7*كأء--ؤرلاا*!!ي،"ى**-،س
-ءخ؟،ة3":ء،+خ!!ع-"9!*طا-32لم*!---!-!-!--!--حئء-

."*"!*م!!آ!سك!أءيملم!؟إفيلَمءقي!ؤءكا+*أ-*،ء-.لم/"!سىث!بر،كا*-*ءول!*+

،ح/-ط!+3-،*،سزر-لم3)يمع،
!.زر،-غ؟"لأ*!:1!؟*!ؤ-؟9ك!"في!،!*كا!ءا،3ح!،فيلم*س؟11،!!هلىا،شا!؟س!-9!حأ+2!رزمملإ*!*!!3)لا

-ط!!ء،-**ء-ىؤبن:رز!ء!"؟!اعئشبم-ط!*"لا3يى-+ء-*!!.ظ+!حتيكه"،!!ؤ!3-جا-+-مح!.-كأ6-ء7ٍ-فيير!*-3نط؟ر!!..

ا!!بم---*-،-*!!!*س-غ*؟!-!!--!!،--!!!لأغ!يم--.---،ص!،!،-833
-؟بم+-أ؟--س.-!*،،*-:-؟-!--،!!2

/ول.،ع*،6ءطي-*.؟!*لم3-+ة:،.،3!د!+،ء33*سا!5-ت"!ًلم

ظ!/!ئم؟غ؟+س!؟.!ثئي!3.!"!"ء؟.ط؟.ء،لأول3؟"*س+.-ة!

701،801رقماالنقشان

901رقمالنقش

http://www.al-maktabeh.com



مطمدة!
ميطالهللىم!!ا

ميةهـالطلاما1لررالل!لرت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	نقوش ثمودية من سكاكا
	محتويات الكتاب
	بين يدي الكتاب
	الاختصارات
	الفصل الأول التمهيد
	الفصل الثاني النقوش الثمودية
	الموقع : الطوير
	الموقع : القدير
	الملاحق
	أسماء الأعلام الشخصية
	أسماء القبائل
	أسماء المواقع
	أسماء الآلهة
	الألفاظ والمفردات
	المصادر والمراجع
	أولا : المصادر العربية
	ثانيا : المراجع الأجنبية
	اللوحات
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

